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Ata da quinta Sessão Ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de 

Oeiras do Pará, realizada no dia vinte e sete de março 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: Edson Vieira Farias (primeiro secretário) e Ezequiel 

Oliveira de Jesus (segundo secretário). Composta a mesa, o senhor presidente solicitou 

ao primeiro secretário Edson Farias, para que fizesse a chamada dos vereadores 

presentes: Malena Batista, Serginho Barbosa, José Siqueira, Izanides Filho, Edson 

Farias, Paulo Miranda, Branco Manga, Maria Nahum, Barriga, Franciele Amaro e 

Osvaldo Alves. Após, as chamadas dos edis e havendo quórum regimental, o Sr. 

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

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

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

anterior. A qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, foi efetuada a leitura dos 

expedientes em pauta: A) EXPEDIENTES ORIUDOS DO EXECUTIVO: 

NEMHUM B) EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: NENHUM C) 

EXPEDIENTES ORIUNDOS DE OUTRAS ORIGENS: Processo nº 201810036-00. 

Termo de Ajustamento de Gestão da Câmara Municipal de Oeiras do Pará Exercício de 

2018, responsabilidade do Sr. José Paulo Miranda Gonçalves – Presidente. (TCM). 

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 o vereador Barriga se inscreveu para se pronunciar. Após, a 

palavra foi facultada ao vereador Barriga, o qual inicialmente saudou a todos os nobres 

vereadores presentes e a todas as pessoas que se fizeram presentes no salão plenário. 

Em seguida, iniciou seu pronunciamento agradecendo a Deus por mais uma vez poder 

estar usando a tribuna desta casa, para dizer que não iria fazer uso do grande expediente 

devido a não transmissão das rádios e mais uma vez pediu ao presidente e a todos os 

seus nobres colegas para que achem uma solução para que as sessões sejam transmitidas 

através das rádios.  Logo após, passou-se para o grande expediente, para qual o Sr. 

Presidente em exercício facultou a palavra aos vereadores pelo prazo máximo de vinte 
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minutos, cada. Após, a palavra foi facultada ao vereador Branco Manga, o qual 

inicialmente saudou o senhor presidente José Paulo Miranda Gonçalves, saudou a todos 

os demais vereadores, todas as pessoas que se fizeram presentes no salão plenário e a 

todos os funcionários desta casa de leis. Em seguida, iniciou seu pronunciamento 

citando que esteve visitando algumas comunidades dos interiores, onde os mesmos são 

muitos cobrados tanto nos interiores quanto na cidade pela população da não 

transmissão das sessões nas rádios. Principalmente o povo dos interiores devido eles 

não terem acesso às redes sociais e outros meios de comunicações mais evoluídos e sim 

ao rádio. E sua excelência concorda com a palavra do vereador Barriga, para que todos 

possam sentar para ver uma forma cabível e legal para que as sessões sejam transmitidas 

através das rádios muito breve. Também reiterou sua fala sobre seu pedido para fazer 

sessões itinerantes em todo o Município. Ademais, mencionou que as pessoas de modo 

geral a população, onde os cidadãos de bem comum, eles não entendem que o papel do 

vereador em si, ele não tem recurso para construir e talvez por isso sejam tão cobrados. 

E se as pessoas que cobram tanto entendesse que não é seus papeis de fato em função, 

eles com certeza lhes entenderiam. E essa seria uma s das vantagens de terem a 

transmissões das sessões através das rádios, para poderem explicar para a população de 

fato o qual é os seus papeis de estar vereador. Prosseguindo, citou que estiveram 

trabalhando no rio Mocajatuba, onde essa localidade basicamente já faz seis anos que o 

Posto existe e foi por um período muito elevado que ele esteve aberto, mais espera que 

esse Posto seja muito breve reaberto para a população local, porque eles precisam e 

necessitam. Também reiterou do seu ultimo discurso que esteve neste parlamento de ter 

futuramente pequenas lanchas para dar apoio nesses Postos dos interiores, 

principalmente dos interiores mais distantes como: Castanheiro, Mocajatuba e outros 

locais distantes da sede do Município. Depois, pediu desculpas aos demais pares por 

não poder se fazer presente na reunião do dia anterior, por motivo de estar em outra 

reunião. Após, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso parabenizando vossa 

excelência pelo discurso coerente e citou que a reunião foi um sucesso e lamentou a 

ausência de vossa excelência, mais que entende sua justificativa. Após, o vereador 

Branco Manga, agradeceu por vossa excelência lhe entender, mais na próxima espera 
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em Deus que estará presente. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi 

facultada ao vereador Edson Farias, o qual inicialmente saudou o senhor presidente o 

vereador Paulo Miranda e a todos os demais vereadores presentes, saudou a todos os 

nobres funcionários dessa casa de leis, a todas as pessoas que se fizeram presentes no 

salão plenário e agradeceu a Deus por ter lhe permitido por mais uma vez estar usando a 

tribuna desta casa de leis. Em seguida, iniciou seu discurso citando que também 

comunga com o pronunciamento do vereador Barriga sobre a não transmissão da sessão 

nas rádios. Até porque fica difícil falarem para si mesmos, porque politico seja qual for 

ele quer falar para o povo, para plateia, mais é difícil e por isso irá mudar enquanto não 

se transmite pela rádio a sua atitude na plenária, porque não adianta trazer as mazelas 

que estamos vivendo. E como não estar sendo transmitido, não estar sendo dado a 

publicidade de seus trabalhos aqui na Câmara, para a população todos estão de braços 

cruzados, não estão fazendo nada. Disse ainda, que para quem mora nessas ruas e anda 

diariamente, estar difícil está vereador em Oeiras do Pará, porque as cobranças elas são 

diárias. Na sequência, o vereador Serginho Barbosa pediu a parte no discurso para citar 

que, o que mais lhe espanta é que as rádios elas são comunitárias e com isso fica 

pensando que as rádios sendo comunitárias elas não querem atender a comunidade e 

com isso fica bailando em sua cabeça o que estar acontecendo. Também já houve vários 

embates referentes a esse quesito e já estiveram perante o Promotor, onde ele deixou 

bem claro que ele não tem nenhuma interferência nas rádios e que isso cabe às rádios e 

cabe ao presidente dessa Câmara decidir. Após, ao retomar da palavra o vereador Edson 

Farias, citou que todos ficam trabalhando, lutando, batendo, mais sem à devida 

publicidade, para a população os mesmos estão sem fazer nada. Prosseguindo, ressaltou 

que estiveram na BR 422, para presenciar uma ação do Cartório Eleitoral de Baião 

dentro do Município de Oeiras do Pará. E aproveitou para externar sua gratidão aos 

demais nobres vereadores que se fizeram presentes pela brilhante intervenção, pela luta 

e pela coragem de cada vereador debatendo em defesa de nosso Município. Disse ainda, 

que isso não vai ficar só por ai, porque todos vão dar entrada no Tribunal e isso cabe ao 

gestor do Município, porque é ele o responsável da soberania do Município. Depois, 

agradeceu aos vereadores José Siqueira e Izanides Filho, por terem lhe acompanhado 
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em uma reunião com os condutores de veículos motorizados de Oeiras do Pará. A qual 

foi uma reunião muito saudável, a proveitosa e principalmente respeitosa, onde tiveram 

a oportunidade de colocar que essa lei, ela não é tirada da cabeça do prefeito e nem tão 

pouco dos mesmos como vereadores. Apenas estão atendendo uma determinação do 

Ministério Público e essa é uma lei federal que tem que ser cumprida, e espera muito 

que se regularize a sinalização do trânsito e que possam regulamentar as lombadas. 

Finalizando, parabenizou sua excelência senhor vereador Paulo Miranda, pela sua 

aprovação do Termo de Ajustamento de Gestão do ano de dois mil e dezoito e com o 

Parecer favorável do Ministério Público. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra 

foi facultada à vereadora Franciele Amaro, a qual inicialmente saudou a todas as 

pessoas que se faziam presentes nesta casa legislativa, saudou a todos os nobres edis e 

agradeceu a Deus por mais uma oportunidade que lhe concedeu de poder estar nesta 

casa legislativa fazendo uso da tribuna para estar tratando de assuntos que é de interesse 

do Município de Oeiras do Pará. Em seguida, iniciou seu pronunciamento justificando 

sua ausência na sessão passada por motivo de saúde. Prosseguindo, ressaltou que na 

segunda-feira esteve em uma audiência na Casa Civil juntamente com o prefeito e o 

Secretário de Saúde, onde levaram demandas do Município de Oeiras do Pará, buscando 

melhorias para a população. Depois, citou em relação a uma visita que fez novamente 

na obra da escola Raimundo Arcanjo da Costa, e ficou muita satisfeita com que viu, 

onde o trabalho estar ficando muito bom e isso com toda certeza é muito importante 

para todos nós, principalmente para os alunos, para os professores e para todas as 

pessoas que utilizam aquela escola para o trabalho e para estudar. E parabenizou a 

Gestão pela competência e por estar atendendo essas necessidades, até porque sabem 

que existem muitas outras escolas que estão precisando de reparos, reformas, ampliação 

ou construção. E com toda certeza a Gestão não vai fazer tudo, porque é impossível 

justamente por questão financeira, aonde o recurso que vem, se ele não for bem 

administrado com toda certeza ele não dar para fazer nem as pequenas reformas. Disse 

ainda, que são cerca de quarenta e três escolas que o Município possui e por isso são 

muitas as demandas e o recurso estar escasso. E todos sabem que outras reformas irão 

acontecer e espera que outras escolas sejam agraciadas com a reforma, porque os alunos 
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com toda certeza eles merecem estudar em um local digno, um local apropriado para 

eles aprenderem a ler e a escrever. Ademais, citou que já foi muito debatido em várias 

sessões em relação às ruas de nossa cidade e como todo mundo sabe, estamos no 

período de inverno e grande parte das ruas de nossa cidade realmente não estar as mil 

maravilhas. Disse ainda, que são criticados pela oposição em redes sociais dizendo que 

a Gestão é incompetente, dizendo que a Gestão não se incomoda com a situação do 

povo e falando inverdades, até porque sabem que existe oposição e situação, mais 

devem fazer uma oposição com responsabilidade, uma oposição em que realmente 

busque a melhoria pelo povo, que realmente fiscalize, mais que não venha querer 

denegrir a imagem da Gestão postando em redes sociais, mandando mensagens, áudios 

em grupos de whatsApp querendo denegrir a imagem da Gestão. Continuando, ressaltou 

que sempre diz que a oposição no seu ponto de vista é sem sombra de duvida contra o 

povo, porque acha que falando mal da administração estar fazendo o bem para o povo. 

Mais pelo contrario, o prefeito ele é servidor do povo e quando a pessoa fala mal da 

Gestão ele estar desejando que as coisas dei errado e isso não é para o prefeito e sim 

para o povo, porque quem sofre com as mazelas não é o prefeito e sim a população. 

Disse ainda, que a mesma é mulher de uma palavra só, é mulher de assumir seus atos 

em qualquer lugar e em qualquer ambiente que esteja, faz parte da Gestão não só por ser 

esposa do prefeito, mais porque estar vendo que os trabalhos eles estão acontecendo, 

estar vendo que existem melhorias em nosso Município por mais que sejam poucas. 

Também sabe que o Município precisa de mais melhorias e a mesma não é hipócrita de 

dizer que estar tudo certo, mais as cobranças elas devem vim de também de sugestões 

para que dei certo, para que as coisas possam acontecer, porque quando agente critica a 

gente tem que trazer a solução ou sugestão para o ato ou para o fato que estar 

acontecendo. Na sequência, citou sobre as pontes, onde existem pontes em nosso 

Município e muitas pontes já foram consertadas, já foram feitas reparos, onde agradeceu 

a Secretaria de Infraestrutura pelo belo trabalho de como citou na sessão em que esteve 

presente parabenizando pelo trabalho desses guerreiros os quais saem de suas casas às 

seis horas da manhã e fazem o trabalho de reparos nesse momento delicado que é o 

momento de inverno. E como já falou que é um momento delicado em que as ruas estão 
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em situação ruim, estão com lama e recentemente estivemos uma enchente que acredita 

que atingiu o Pará todo, onde muitas ruas e muitas casas foram no fundo e isso não é 

culpa do prefeito, isso é a natureza. Mais muitos se acham no direito de achar que o 

prefeito mandou alagar e muitas das vezes as pessoas não entendem, mais para querer 

criticar de forma ou de outra eles acabam falando besteira. Mais a mesma trás esses 

assuntos porque eles são importantes, até porque quem não quer sua rua asfaltada, 

aterradas, mais infelizmente não tem recurso para construir todas as pontes de nosso 

Município. Disse ainda, que todos os nobres edis sabem que o recurso é escasso e aquilo 

que é possível fazer estar sendo feito, porque trabalham com responsabilidade. Na 

sequência, o vereador Barriga pediu a parte no discurso para citar sobre uma postagem 

da ponte quinze de novembro que estava toda quebrada devido a maré grande, onde 

enviou uma foto para secretário Wilson Fonseca, pedindo para ele para que desse uma 

tensão a essa ponte e aproveitou para agradecer ao secretário Wilson Fonseca que logo 

no outro dia juntamente com sua equipe resolveram a situação. Após, ao retomar da 

palavra a vereadora Franciele Amaro, citou que esta ponte da quinze de novembro ela já 

estar em processo licitatório para a construção de uma nova ponte. Em seguida, citou 

sobre a situação da Gestão, onde há muitas criticas, pessoas se manifestando em redes 

sociais querendo muitas vezes tentar denegrir e querendo desestabilizar a Gestão nesse 

sentido, mais é bom que as pessoas saibam que umas das coisas que a Gestão tem feito 

de bom para o Município, isso quase ninguém fala. E essa Gestão a qual chamam de 

incompetente, ela estar com os pagamentos em dias e isso um ponto positivo, até porque 

tem vários Municípios que estar a três meses sem pagar os servidores públicos. E essa 

Gestão que chamam de incompetente estar também com todos os repasses do 

FUNPREV em dia e isso também é um ponto muito fundamental porque sabemos como 

ficou o nosso Instituto de Previdência, o qual foi saqueado, que foi surrupiado o recurso 

e hoje corre o risco de muitas pessoas que trabalharam trinta a vinte cinco anos não se 

aposentarem por irresponsabilidade. E quando uma Gestão chamada de irresponsável 

repassa os recursos para o Instituto, quando ela mantem a folha de pagamento em dias, 

quando ela realiza obras, quando ela faz benfeitorias para o Município de Oeiras do 

Pará, quando ela regulariza as situações como o pagamento do INSS descontado direto 
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na folha mais de sete milhões, quando essa Gestão irresponsável ela negocia as dividas 

de iluminações públicas de mais de um milhão de reais. E hoje é descontado do FPM 

quase duzentos mil entre INSS e iluminação pública e esses recursos serviriam para 

consertar quase todas essas pontes que estão em situação precária em nosso Município e 

ninguém ver isso, as criticas caem em cima do Gestor como se ele fosse um zé 

ninguém, como se ele tivesse fazendo todas as coisas erradas. Mais antes não era errado, 

antes era tudo correto, mais hoje se titula oposição e acha no direito de falar pelas 

mazelas do povo, se acha no direito de falar em que antes era certo e hoje é errado. 

Disse ainda, que temos que tomar chá de semancol e ver nossos atos, porque é 

exatamente o que estão fazendo neste parlamento e todos vieram para este parlamento 

não para brigar e nem para falar mal das pessoas e sim para fazer ação, para ajudar a 

Gestão a trazer melhorias para o nosso Município e esse é seus papeis de fiscalizar e de 

melhorar a vida do povo de Oeiras do Pará. Depois, citou que não se fez presente no 

Igarapé Preto, mais conversou com a Procuradora deste Município e solicitou: ‘Doutora, 

formule uma documentação que eu assino’. E a mesma assina porque tem que lutar pelo 

nosso Município, porque todos sabem que não é correto Baião ter seis seções em nosso 

Município, sabem que não é correto Baião ter quatro escolas em nosso Município. 

Portanto a mesma assina qualquer documento e luta para que a melhoria venha para o 

nosso Município. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao 

vereador Izanides Filho, o qual inicialmente em nome do senhor presidente Paulo 

Miranda, cumprimentou a todos os demais nobres edis, também saudou a todas as 

pessoas que se fizeram presentes nessa casa de leis e agradeceu a Deus por estar mais 

uma vez usando a tribuna desta casa para desenvolver seus trabalhos para buscar 

melhorias para Município de Oeiras do Pará. Em seguida, iniciou seu pronunciamento 

parabenizando o senhor Wilson Fonseca, o qual estar administrando os trabalhos na 

Secretaria de Infraestrutura, onde ressaltou a importância da divulgação que o senhor 

Wilson Fonseca vem fazendo, o qual é o único secretário do Município de Oeiras do 

Pará que presta esclarecimento do que ele estar fazendo. Depois, citou sobre a reunião 

que tiveram no dia anterior sobre a Lei Municipal de Trânsito, onde agradeceu a todas 

as pessoas que se fizeram presentes, também agradeceu ao vereador José Siqueira, ao 
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vereador Edson Farias o qual é o presidente da Comissão de Lei e Justiça desta casa. 

Disse ainda, que foi uma pena por esta casa não estar cheia de pessoas para prestigiar a 

reunião, mais agradeceu a todas as pessoas que se fizeram presentes, até porque 

colocaram a real situação nessa reunião que era expor para o povo essa Lei, onde terão 

que aprovar e ela vai trazer uma mudança muito grande no trânsito do nosso Município. 

Na sequência, o senhor presidente Paulo Miranda, pediu a parte no discurso citando que 

não se fez presente nessa reunião por motivo de saúde. Disse ainda, que há rumores de 

pessoas na rua falando de que a Câmara estaria se organizando para permitir para que os 

condutores continuem trabalhando sem capacete e do jeito que estar. Mais muito pelo 

contrario, a Câmara estar querendo orientar sobre o que eles têm que fazer. Após, o 

vereador Izanides Filho, citou que infelizmente tem esses tipos de pessoas e essas 

pessoas que tesem esses comentários eles querem estar aqui numa cadeira dessas, 

porque em nenhum momento os mesmos irão tomar uma atitude dessas. Na sequência, o 

vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso parabenizando vossa excelência pelo 

seu discurso, e citou que também já ouviu muito pelas ruas sobre o que o vereador 

Paulo Miranda falou e muitos estão pensando que vão usar do jeitinho brasileiro para 

conduzir em Oeiras do Pará. Onde nem o prefeito e nem os vereadores pode fazer 

alguma coisa quanto o que é determinado na Lei Nacional de Trânsito e vai ser 

cumprido o que estar escrito lá. E muitos estão achando desculpas e destorcendo os 

fatos e nem venham para a reunião para saber. E na reunião que tiveram, esteve duas 

pessoas presentes que foram autoras do abaixo assinado e se essa Lei veio para cá, foi 

porque o Promotor foi provocado pelo abaixo assinado realizado pela dona Samas e 

Cristina, devido de ficarem cansadas de vivenciar rachas nas nossas ruas de altas 

velocidades e ai elas entraram com o abaixo assinado e o Promotor com a ação civil. 

Então o prefeito é obrigado a mandar para cá e os muito mais em votar, e os mesmos 

não estão criando nada, apenas estão regulamentando para alertarem. Após, ao retomar 

da palavra o vereador Izanides Filho, ressaltou que fica preocupado, mais todos irão 

analisar essa Lei, justamente na situação dessas pessoas do nosso Município de não 

terem as informações corretas e futuramente atirar pedras no Poder Legislativo de nosso 

Município. Mais todos acreditam que tudo dará certo e tem uma grande probabilidade 
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do trânsito de nosso Município melhorar. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a 

palavra foi facultada ao vereador José Siqueira, o qual inicialmente cumprimentou a 

todos os nobres pares desta casa na pessoa do senhor presidente José Paulo Miranda, 

onde sua excelência pediu a permissão para continuar transmitindo sua fala como as 

demais pela sua rede social. Continuando, agradeceu a Deus por ter lhe concedido à 

oportunidade de mais uma vez poder voltar nesta casa para tratar de assuntos de 

interesse da população de Oeiras do Pará. Também agradeceu a todos os eminentes 

funcionários desta casa legislativa os quais tem prestado um excelente trabalho. Em 

seguida, iniciou seu pronunciamento agradecendo e parabenizando ao senhor presidente 

desta casa, por tê-los lhes conduzidos a pedido do vereador Edson Farias ao Igarapé 

Preto, onde estiveram presentes quatro vereadores, como: vereador Edson Farias, 

vereador Osvaldo Alves, presidente vereador Paulo Miranda e o mesmo vereador José 

Siqueira. E os mesmos foram tratar de assuntos aonde tem visto uma intervenção do 

Município de Baião dentro do Município de Oeiras do Pará, sobre a questão do Cartório 

Eleitoral e o que os mesmos querem é só que o Município de Baião respeite o 

Município de Oeiras do Pará. Continuando, também parabenizou o senhor presidente 

desta casa o vereador Paulo Miranda, pelo voto de homologação recebido do TCM, 

sobre sua prestação de conta com todos os requisitos cumpridos do ano de dois mil e 

dezoito, juntamente com sua equipe de contabilidade, quanto a Assessoria Jurídica desta 

casa na pessoa do Dr. Sergio. Ademais, ressaltou sobre a audiência pública que tiveram 

nesta casa, juntamente com alguns motos taxistas, cidadãos de Oeiras, empresários que 

vieram para participar. E deixaram bem claro, que essa Lei não é o Município de Oeiras 

do Pará que estar criando, o Município de Oeiras só estar readequando o que é uma Lei 

Nacional. Depois, citou que esteve andando pelo Município de Oeiras do Pará, onde 

esteve na Costeira olhando a obra que estar se finalizando e a escola está ficando digna 

para que os alunos possam estudar numa escola decente, e o barracão da comunidade 

também está sendo recuperado, mais espera que esse não seja o motivo para que não se 

construa a escola nova. Disse ainda, que esteve na vila do Melancial visitando a escola, 

o Posto Médico, onde encontrou a escola com merenda escolar, com transporte. 

Também ressaltou que o transporte que transporta os alunos da ponte do Anauerá para 
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cima e de cima para a ponte do Anauerá foi colocado. E sua excelência reconhece, até 

porque foi uma fala sua em defesa dos alunos daquela escola e isso dá dignidade para os 

alunos daquela localidade. Também esteve na vila Palmeiras, onde encontrou uma 

escola muito bem cuidada, bem limpa, com a sua parte de lazer toda capinada, uma 

escola bem conservada, pintada e essa escola é pequena, mais com muitos alunos. E o 

mais importante que viu, é que a própria comunidade é muita afinada com os 

professores de lá e muitas pessoas lhe falaram que a professora responsável por essa 

escola tem compromisso, é dedicada com aquela escola e aproveitou para parabenizar a 

professora pelo trabalho prestado para o Município de Oeiras, para alunos que tanto 

dependem do trabalho da escola e da educação para que o nosso Brasil possa caminhar 

em rumos melhores. Continuando, citou que esteve durante esses dias no Posto Médico 

do X Estrada e com muita indignação fez um vídeo e postou em suas redes sociais sobre 

a questão do Posto do X Estrada. No qual o Posto do X Estrada se encontra fechado 

desde o final do ano passado e quando o Posto parou, o atendimento do Posto foi 

atendido na escola José Ribeiro da Costa e esse atendimento ficou até a previsão dos 

inicios das aulas que seria no dia dezoito e como foi nessa previsão o Posto teve que se 

estender e tirar todos os seus matérias e desde lá o Posto não teve o seu funcionamento. 

E fica muito preocupado, mais não tem nenhum motivo para denegrir a imagem de 

ninguém, não tem nenhum motivo para postar algo que não seja verdade, porque o 

vídeo estar nas redes sociais para muitas pessoas verem. Disse ainda, que desde o 

momento que o Posto saiu da escola ele não funciona e nessa administração as pessoas 

que querem fazer seu trabalho de gestão dentro das salas com ar condicionado, querem 

enfiar goelas abaixo do povo que estar sofrendo com a falta desse atendimento. Será que 

eles pensam que o povo não vão ter essas informações? Mais o mesmo irá imprimir os 

comentários e irá fazer um abaixo assinado com a comunidade para provar, para esse 

pessoal que o Posto não estar funcionando. Continuando, citou que acha muito chato 

essas pessoas pensarem que o mesmo está contra o povo de Oeiras do Pará, mais a sua 

postura é de resolver os problemas do povo de Oeiras do Pará e não tem nenhuma 

dificuldade de falar nessa tribuna, de elogiar esse governo e como sempre deixa claro 

em suas falas, que não ver maldade no senhor prefeito Dinaldo Aires, mais infelizmente 
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ele estar rodeado de pessoas incompetentes, de pessoas irresponsáveis. É muito fácil 

vim aqui e dizer para tomar chá de semancol, agora quer ver ir lá à comunidade, ir lá 

com o povo e dizer essas situações. Prosseguindo, citou que mandam daqui para lá, cem 

litros de combustíveis, onde a ambulância que estar aqui na cidade, com cem litros de 

gasolina ela dá no mínimo umas cinquenta viagens do hospital ao porto e isso vale mais 

ou menos uns cem km. Mais um paciente que estar lá no Costeira para chegar em 

Cametá já foi cem km e essa é a diferença. E o mesmo tem relatos de quantos vezes 

comprou combustível, de quantas vezes sua esposa comprou combustível e não 

querendo fazer o papel que é do governo, mais como ser humano com as pessoas que 

precisavam naquele momento para o atendimento. Na sequência, o vereador Edson 

Farias, pediu a parte no discurso citando que viu o vídeo de vossa excelência e fica 

indignado de ver certos comentários ignorantes só porque vossa excelência esteve lá 

atrás na base e hoje o senhor não pode passar a discordar do governo. Mais parabenizou 

vossa excelência pelo seu caráter, pela sua atitude de ver esse governo indo de ladeira 

abaixa e vossa excelência sabendo que não vai mais acompanhar o prefeito, a gestão e 

agora querem lhe incriminar porque vossa excelência fez parte da base. Disse ainda, que 

bateram palmas de quando chegaram ao Igarapé Preto e viram o Posto Médico aberto, 

funcionando, mais não dá para aceitar dez horas da manhã no dia de semana o Posto do 

Uxi fechado. Finalizando, ressaltou que o chá de semancol foi para si mesmo e o 

mesmo deveria tomar o chá de semancol se usar-se o poder para beneficiar sua família e 

praticar o nepotismo, deveria tomar o semancol se não respeitasse o sumula do TSE que 

votou por unanimidade a criminalização do nepotismo de quando infringe a 

personalidade a imoralidade da administração pública, e ai sim, estaria procurando o 

semancol. Ainda vem e diz que não tem recurso, quanto o recurso que vem ele vem 

certo e vem encima de uma estatística e não dá porque é desviado e os mesmos têm 

provas, mais infelizmente o Ministério Público ainda não respondeu mais vai responder 

as suas indagações. Após, ao retomar da palavra o vereador José Siqueira, citou que é 

lamentável de quando chegam numa situação dessa e acham que os mesmos são os 

culpados, até porque não tem nenhum interesse de denegrir a imagem de ninguém. Mais 

uma das funcionarias como a questão do nepotismo, a enfermeira Fabiane recebeu no 
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mês de dezembro o salario de Secretária Municipal, recebeu salario de enfermeira 

temporária e enquanto ela recebe tudo isso, falta os combustíveis nas ambulâncias. 

Continuando, ressaltou que quer que o prefeito Dinaldo Aires, prove se o mesmo fez 

uma proposta para que pudesse continuar nesse governo, não ligou, respeitou sua 

vontade e ele respeitou a sua e irá continuar respeitando ele como pessoa. E o mesmo 

sempre fez seu mandato em bases e irá continuar fazendo. Ademais, citou que a questão 

da saúde na BR 422 é lamentável, onde desde o inicio desse mandato estar fechado o 

consultório odontológico que é obrigatório ter no Posto do Uxi Estrada e se forem olhar 

a cadeira odontológica já não presta mais de tanta chuva que pegou. Mais admite que 

nesse governo tem coisas que estar dando certo, tipo: quando visita uma escola e tem 

merenda escolar, como viu na escola do Palmeiras onde a merenda era frango, a escola 

bem arrumadinha, uma comunidade satisfeita e isso é muito bom e gratificante para os 

mesmos que são políticos. Também admira esse governo de quando vai ao Melancial e 

está funcionando o Posto de Saúde e por isso parabeniza até porque esse é seu papel. Na 

sequência, citou que olhou o Portal da Transparência e pôde encontrar quantas obras 

pequenas de uma empresa de cadeiras de uma pessoa que é sobrinho do prefeito, onde o 

nepotismo aqui em Oeiras é funcional, é empresarial é de todas as formas, onde virou 

balcão de negocio a prefeitura de Oeiras do Pará de família e aonde tem cargo 

comissionado tem família. E voltou a reafirmar que o Posto do X Estrada estar fechado 

desde o dia dezesseis de fevereiro, onde a reforma não foi concluída. Prosseguindo, 

citou que estavam aqui falando de uma Lei de Trânsito, onde na frente do gurupão 

interditaram sem se quer nenhuma sinalização, onde essas tabuas molhadas e a pessoa 

na chuva são propensas as pessoas sofrer um acidente nessas paredes. Finalizando, citou 

que deixa seus elogios na questão da educação do qual citou e sua indignação e repudio 

na questão da saúde, principalmente na questão do Posto Médico do X Estrada da BR 

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

Batista, a qual inicialmente saudou a mesa constituída e em nome do seu nobre colega 

saudou a todos os seus nobres edis, saudou a todas as pessoas que se fizeram presentes 

no salão plenário e agradeceu a Deus lendo um versículo bíblico. Em seguida, iniciou 

seu discurso parabenizando a todas as famílias que tem um caso de pessoas com 
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síndrome de down. Depois, citou que parlamento é isso e fica escutando os discursos de 

cada um, onde cada um fala o que pensa, cada um tem sua opinião própria, cada um 

coloca seu repudio, cada um se exalta da maneira que assim compete. E às vezes não 

ficam satisfeitos com que estar sendo feito, às vezes não ficam satisfeitos com que 

falam porque ninguém gosta que falem dos nossos familiares e quando se diz o termo 

‘família’, nós bradamos, nós levantamos e falamos em defesa da nossa família. E 

quando fala em família, fala no abrangente de nosso Município de Oeiras do Pará, e 

pelos discursos ao longo de seu segundo mandato, escuta que os mesmos foram eleitos 

para defender o povo. Disse ainda, que lá em Belém acompanhou uma pessoa do 

governo e pôde ver a dificuldade que ele tem para se deslocar, mais de ônibus ele estar 

indo buscar e também escuta muito da saúde, da educação e quase não ouve escutar da 

agricultura, do meio ambiente e ele estava lá lutando por tantos pés de bananeiras para 

trazer para o nosso Município, principalmente para a BR 422. E pôde ver a agonia desse 

funcionário e os mesmos se prontificaram em ajudar, onde levou ele nos lugares, nos 

órgãos, até porque não lhe custa nada e ama seu Município e jamais irá querer que 

aconteça algo para Oeiras do Pará. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a parte 

no discurso onde pediu a vossa excelência para que pudesse explicitar o nome desse 

funcionário e do qual setor ele é, para saber que condições os nossos técnicos e nossos 

servidores estão indo fora do Município buscar recursos, meios e melhorias para o 

nosso Município. Porque colocar um servidor técnico para trazer melhorias e andar de 

ônibus em Belém e isso no mínimo é brincadeira Após, a vereadora Malena Batista, 

citou que ele anda sim de ônibus, ele faz, ele vai na chuva e ele muito feliz correndo 

atrás das melhorias para o Município. Depois, citou que em meio a catástrofe e em meio 

as enchentes, onde lembrou de seu sogro de quando ele falava que um dia tudo ia voltar 

e lembrou de quando era pequena que Oeiras do Pará enchia toda a frente. E agora viu 

muitos vídeos que lhe mandaram de pessoas com suas casas alagadas pela enchente e 

daí lembrou-se do que seu sogro falava ‘tudo que vai volta’. E quem pode ir contra a sua 

palavra, aquele que até o vento e o mar lhe obedece e com catástrofe tudo estar 

acontecendo. Depois, citou que no dia anterior quando estava indo buscar seu filho na 

faculdade se deparou com um carro capotado com dois assaltantes e um refém. E a 
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mesma se pergunta, ‘a Força Nacional estar em Belém do Pará, com duzentos homens e 

duas mulheres no comando dessa tropa’ e se pergunta: os bandidos respeitam? E como é 

que fica nossa cidade em relação a tudo isso, se lá em Belém não estão conseguindo, 

imaginamos nós aqui no interior. Continuando, citou que o mundo está indo em uma 

direção contraria e aquilo quando você grita, quando você pede paz, quando você grita 

que você quer viver em paz com tudo e com todos e de repente vem todas essas 

catástrofe, onde pode ir buscar força nacional e pode ir buscar o que quiser, mais a falta 

de Deus na nossa vida impera tudo isso que nós vemos no nosso dia a dia. Em seguida, 

pediu encarecidamente ao seu amigo Branco Manga, para que o mesmo possa pedir ao 

seu irmão o qual estar hoje a frente da Secretaria de Meio Ambiente, para pedir a ele 

que quando forem fazer uma construção que possam ver as arvores. Prosseguindo, 

ressaltou que o problema de água em nossa cidade Oeiras do Pará estar um caos, onde 

há muitas reclamações e a mesma espera que providencie. E no dia começaram os 

trabalhos desta casa de leis no dia quinze de fevereiro, ouviu o senhor prefeito Dinaldo 

Aires dizer que já iria resolver este problema de água e até agora ainda não foi 

resolvido. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada a vereadora 

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

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

saudou também a todas as pessoas que se fizeram presentes no salão plenário. Em 

seguida, iniciou seu discurso ressaltando que estava muito triste pelo motivo das sessões 

não estarem sendo transmitidas pelas rádios, até porque é aqui que vem prestar conta de 

seus trabalhos. Disse ainda, que infelizmente depois que se deixou de serem 

transmitidas as sessões pelas rádios as cobranças ficaram cada vez maior e para muitos 

os mesmos não estão fazendo nada. Prosseguindo, parabenizou o Secretário Wilson 

Fonseca, por ele estar fazendo os trabalhos e postando nas redes sociais e essa é uma 

forma que ele entende para que a população veja de fato o que ele estar fazendo. 

Finalizando, deixou seu pedido a vossa excelência senhor presidente para que todos 

cheguem a um consenso para que volte a ser transmitido as sessões pelas rádios. 

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

Miranda, o qual inicialmente saudou o senhor presidente Edson Farias que hora 
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presidia a sessão e em seu nome cumprimentou a todos os demais vereadores. Também 

cumprimentou a todas as pessoas que honraram com suas presenças e agradeceu a Deus 

pela oportunidade que lhe concedeu de poder estar presente em mais uma sessão nesta 

casa. Em seguida, iniciou seu discurso citando sobre a situação das rádios, onde as 

rádios são comunitárias e as sessões se todos se pronunciarem ela chega 

aproximadamente quatro horas de tempo. E nenhuma das rádios tem a obrigação de 

transmitir as sessões de graça e o mesmo quanto presidente estar buscando forma de 

como prestar conta desta situação, onde ao pedido de quinhentos reais para cada radio, 

somam no total de um mil e quinhentos reais e ninguém pode obriga-los a prestar 

serviço de graça e eles tem internet, energia e as sessões tomam conta de toda a radio 

pelo período de quatro horas. Disse ainda, que já teve uma conversa no TCM e se for 

respaldado para prestar conta do valor irá com maior prazer, até porque também tem 

interesse. E as rádios são comunitárias sim, mais para elas se manterem elas precisam de 

recursos. Na sequência, citou que o legislativo ele é composto por situação, oposição e 

isso são normais no legislativo. E a oposição a um governo com certeza é de bom olhar 

pela sociedade, mais quando se passa para ser contra o governo se passa a ser contra o 

povo, mais a oposição ela é normal. Ademais, citou sobre o Termo de Ajustamento de 

Gestão, o qual foi um cumprimento por partes desta casa e isso é dever e obrigação de si 

mesmo de atender os cem por cento, o qual é uma etapa cumprida cem por cento da 

missão e as suas contas estão em analise. Na sequência, o vereador José Siqueira, pediu 

a parte no discurso para parabenizar vossa excelência por esse feito, até porque não é 

fácil lidar com uma Câmara tão complexa que é a de Oeiras do Pará. Também 

parabenizou o seu grupo de apoio Assessor Jurídico, Contábil, os assessores 

parlamentares, porque são pessoas que tem estado em sua volta e são pessoas 

familiarizadas, onde ver todos eles muito preocupados em lhe ajudar nessa situação. E 

espera que todos continuem dessa forma e nesse pleito. Após, ao retomar da palavra o 

vereador Paulo Miranda, também agradeceu a todos os servidores desta casa como a 

Elizangela, Assessor Jurídico, Contábil e todos os demais servidores. Depois, agradeceu 

a todos os vereadores que foram até ao Igarapé Preto, onde o prefeito deu a forma de 

conduzi-los juntamente com a Procuradora deste Município a Dr. Nazaré. E todos não 
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devem se calar, todos tem protelar uma ação junto ao Tribunal para que possa resolver 

essa situação de uma vez por toda. Em seguida, citou que é louvável a fala do vereador 

José Siqueira sobre o Posto, mais aquele Posto não tinha mais condições nenhuma para 

se trabalhar. E se realmente criou um transtorno para as pessoas, mais tem certeza que 

dentro de alguns dias estarão inaugurando o Posto para entregar a comunidade. E 

aproveitou para agradecer ao Executivo por ter atendido suas solicitações quanto 

legisladores. Prosseguindo, citou sobre a conclusão da escola de primeiro grau a qual é 

uma escola de referencia da educação em nosso Município. Disse ainda, que irá 

conversar com vossa excelência senhor prefeito, para que pudesse no dia da entrega 

dessa obra, mobilizar os alunos, mobilizar os pais e todos quanto representantes do povo 

que possam estar nessa inauguração de entrega dessa obra, conscientiza que oi dinheiro 

que estar sendo investido lá não é do prefeito Dinaldo Aires, o dinheiro é público. e 

conscientizar para que cuidem da escola. Depois, citou que foi cobrado por dois 

professores sobre a questão do PCCR e falou para eles que não sabe o qual é o motivo 

da cobrança do PCCR, porque na Câmara não tem nenhum Projeto protocolado. 

Ademais, finalizando seu pronunciamento ressaltou que provavelmente estará se 

licenciando de uns quatro meses devido a uma cirurgia de rim que tem que ser feito. 

Finalizou agradecendo a Deus. Após a palavra foi facultada ao vereador Serginho 

Barbosa, o qual se absteve da palavra. Após, o vereador Edson Farias o qual estava 

presidente interino, citou que foi publicada no facebook uma postagem de uma senhora 

lhes atacando, onde se tem um comentário de um internauta Janari Amaro Junior, 

“infelizmente as ultimas duas legislaturas de nossa Casa de Leis, os nobres pares 

somente legislam em suas próprias causas”. E na qualidade de presidente determinou 

que a Assessoria Jurídica faça uma busca na delegacia da Policia Civil, averiguando se 

por algum momento foi preso na boca de fumo aparelho de GPS da EMATER, salve 

engano entre o ano de dois mil e quinze. E se a moto da EMATER foi utilizada no final 

de semana por alguém bêbado e bateu enfrente ao estádio José Ribeiro da Costa, rua 

Honório Bastos, a esposa do Roberto funcionaria da municipalidade, salve engano ela 

trabalha na Secretaria de Meio Ambiente. E se por acaso aconteceu isso e se aconteceu 

quem a praticou. E se aconteceu que se leve adiante. Após, encerrados os discursos, o 
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Sr. Presidente, Paulo Miranda, passou para a seguinte ordem do dia: (Votação em 2º 

turno, conforme o que preceitua o art. 74 do § 1º da Lei Orgânica do Município de 

Oeiras do Pará). Votação em 2º turno do Parecer Conjunto n° 002/2018 – da 

COLEJURF E CFPFFO, sobre a proposta de emenda à Lei Orgânica. A qual foi 

aprovada por unanimidade. Votação em 2º turno da Proposta de Emenda. A qual foi 

aprovada por unanimidade. 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 Para, 27 de março de 2019. 


