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Ata da segunda Sessão Ordinária, do período legislativo da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, 

no salão plenário Rosa Feliz Pereira, sob a Presidência do vereador José Paulo Miranda e 

secretariado pelos edis Edson Farias e Franciele Andrade Amaro. Composta a mesa foi efetuada 

a chamada dos vereadores presentes: Edson Farias, Ezequiel Oliveira de Jesus, Franciele 

Andrade Amaro, José Silva Siqueira, José Paulo Miranda Gonçalves, Malena Gaia Batista, 

Maria Benedita Pinheiro Nahum. Foi registrada a ausência dos senhores vereadores, Izanides 

Diniz Pimentel Filho, Joelson Cunha de Moraes, Osvaldo Oliveira Alves, Sérgio Batista 

Barbosa. Após a chamada dos edis e havendo quórum regimental o Sr Presidente, depois de sua 

oração habitual, invocando a proteção de Deus e em nome do povo Oeirense declarou aberta a 

presente Sessão Ordinária. Na sequência foi efetuada a leitura dos expedientes em pauta: A). 

Expedientes Oriundos do Executivo: Nenhum. B) Expedientes Oriundos do Legislativo: 

Nenhum. C) Expedientes Oriundos de Outras Origens: Nenhum. Logo depois se passou para 

o pequeno expediente, no qual nenhum vereador se inscreveu para se pronunciar. Passou-se para 

o grande expediente, para o qual o senhor Presidente facultou a palavra aos vereadores pelo 

prazo máximo de vinte minutos, cada. Palavra facultada ao vereador Edson Faria, o qual inicia 

seu pronunciamento saudando o senhor Presidente Paulo Miranda e em nome da vereadora 

Maria Nahum cumprimentou os demais vereadores e o povo em geral. Na sequência inicia seu 

pronunciamento, agradecendo a Deus por estar completando trinta e quatro anos de serviço 

público. Após o senhor vereador pediu ao Sr. Presidente que seu nome é Edson Farias, vereador 

da oposição desse governo, mas é de uma oposição responsável e a favor da população. Após 

desejou que o executivo mandasse o mais breve possível um projeto de lei, revendo e 

reajustando os salários dos servidores. Em seguida, falou da reunião que ocorreu com o Sr. Vice-

governador Pastor Zequinha Marinho, no qual se manifestou sobre à DEFENSÓRIA PÚBLICA 

que não tem, há mais de quinze anos, em OEIRAS DO PARÁ, onde a necessidade é grande. 

Após fazer sua intervenção o Sr. Vice-governador garantiu que, pelo menos por uma semana no 

mês, terá um Defensor Público em Oeiras do Pará. Na sequência, comenta a questão da Escola 

de Ensino Médio no qual repassou ao vice Governador à situação caótica que se encontra. Após 

o Sr vereador pediu a vossa excelência e aos nobres pares que juntos providenciem o documento 

que foi pedido pelo governador, para poder desvincular o Ensino Médio de Oeiras da URI de 

Cametá pra vincular direto a SEDUC de Belém. Em seguida agradeceu ao Sr. Prefeito em 

defender a Segurança Pública no que se refere a reforma da Delegacia, juntamente com o 

vereador Presidente Paulo Miranda, que reforçaram todos os pedidos, falando da importância de 

cada assunto. Citou também o empresário Vadoca sobre o apoio da vinda do Banco BANPARÁ. 

Ademais o Sr. Presidente Paulo Miranda reforçou que a vinda do Banco já está tudo certo para 

Oeiras, sendo que uma equipe técnica estará vindo para estudar a situação onde deve ser. Em 

seguida o Sr. vereador relatou a grande importância da vinda do Banco pra Oeiras, uma vez que 

isso vai atender o povo, principalmente os ribeirinhos que vem receber seu bolsa família, quando 

que muitos só vem com dinheiro da gasolina pra chegar até a cidade e, muitas das vezes, voltam 

sem receber por falta de dinheiro nas caixas. Ressaltou ainda, dizendo que isso não acontece só 

com os   ribeirinhos, mas com o povo da cidade. Em seguida tece alguns comentários acerca do 

pedido que Sr. Prefeito fez para a vinda do DETRAN em Oeiras, resolver o trânsito caótico de 

Oeiras do Pará. Após cita em criar com urgência o Demutran, colocando as democraturas para 

identificar com algumas sinalizações. Finalizando seu discurso agradecendo a Deus e as 

excelências, pedindo ao pai do Céu que dei-lhe uma próxima oportunidade. Nesse momento foi 
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facultada a palavra ao vereador Ezequiel Oliveira De Jesus, que ao iniciar, saudou ao senhor 

Presidente Paulo Miranda, colegas vereadores, público presente e aos ouvintes das rádios. Inicia 

seu pronunciamento referindo-se aos profissionais da educação, onde a educação é o formador 

dos médicos, dos Juízes e muito mais. Também, parabenizou a todos e aos profissionais da 

saúde, na qual é uma área tão importante para o país e para nação. Nesse sentido o vereador diz 

que abraça a causa dos profissionais por ver as suas lutas diárias, uma vez que ele tem feito 

visitas no hospital e acaba vendo os trabalhos deles. Ademais, se refere aos técnicos de 

Enfermagem, os qual pegam no trabalho duro e são maus remunerados, incomparável com o da 

educação onde tem uns dos melhores salários, dispondo-se, como vereador, por quatro anos para 

lutar em prol dessa categoria. Em seguida, relata acerca dos ACS que são muito criticado e 

pouco apoiado, o quais tem a função importantíssima pro município, sendo que poucos sabem 

que os ACS ganham um salário mínimo e sua jornada de trabalho são de oito horas. Após, diz 

que no dia quatro de março de dois mil e dezessete vai ser a reinauguração do posto de saúde do 

Mocajatuba, parabenizando, por isso, a administração. Depois disso, relatou do retorno das aulas 

no interior que funcionarão normalmente. Finalizando, agradeceu ao senhor Deus por tudo, e que 

os abençoasse sempre. Nesse momento foi facultada a palavra à Vereadora Franciele Andrade 

Amaro que, ao iniciar o seu pronunciamento saldou os vereadores, o senhor Presidente Paulo 

Miranda e ao público em geral, agradecendo ao grande Deus e parabenizando o colega Edson 

Farias pelos seus trinta e quatro anos de trabalho e de vida pública em nosso município. Em 

seguida, continuando o seu pronunciamento, relatou que muitas coisas já estão sendo feitas, ou 

seja, há muitas coisas sendo planejadas com muita atenção, sendo que algumas não são fáceis de 

resolver, por conta de que o município se encontra com muitas dívidas. Na sequência, teceu 

comentários acerca da reunião com o Sr. vice-governador, para a qual foram bem recebidos e 

cada pessoa se teve a oportunidade de discutir um tema dos interesses públicos de nosso 

município. Após a vereadora se reportou o interesse da Saúde Pública e reivindicou segurança 

para combater a violência em nosso município, pois as famílias não podem sair de suas casas 

com medo de assaltos que acontece, até durante o dia. Por isso foi feito o pedido ao vice-

governador para que olhasse com carinho e atenção. Ademais todos os pedidos foram feitos 

através de Ofícios e entregues nas mãos do vice-governador, a espera que tudo possa se resolver, 

para que o município possa obter resultados melhores. Finalizando seu pronunciamento 

agradeceu a todos e ao grande Deus. Nesse momento, foi facultada a palavra ao vereador José 

Silva Siqueira que, inicialmente saudou a todos em nome do vereador Ezequiel de Jesus e 

cumprimentou os nobres edis da mesa constituída em nome de sua esposa, Josiane, saudando por 

último a todos que os honraram com suas presenças. Após, reportou-se à importância da reunião 

que tiveram com o vice-governador Zequinha Marinho, referiu-se também ao vereador Edson 

Farias, dizendo que tem todo seu apoio no desvincular da URE de Cametá para levar à SEDUC 

de Belém do Pará. Em seguida, falou do seu desempenho em defender a PA 379, conhecida 

como estrada abaixo, a qual se encontra quinze quilômetros melhor, dizendo ainda que foi feito o 

pedido ao vice-governador para chegar até o Rio Oeiras, onde poderá melhorar muito a vida da 

população de várias localidades. Depois disso, falou sobre defesa da agricultura quando os 

desânimos aparecem, mostrando que tem que continuar lutando e sonhando pra que as coisas 

aconteçam. Ademais, o vereador garantiu que em pelo menos dois meses irá chegar um Trator 

para agricultura, o qual resolverá problemas daqueles que tanto precisam. Após, relata sobre as 

drogas, as prostituições principalmente na estrada da BR 422, a qual pertence ao município de 
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Oeiras do Pará. Depois, disse aos senhores vereadores para ficarem atentos aos recursos que vêm 

para o município, observando onde cada um deve ser aplicado em seus devidos fins. Na 

sequência, deixa um alerta sobre as aulas que irão iniciar, pois o chefe do departamento da 

merenda escolar ainda não foi visto em nenhuma visita nas escolas. Disse isso porque existem 

muitas escolas que as merendas não são fáceis de ser transportada. Finalizando seu 

pronunciamento agradeceu a todos e ao grande Deus. Nesse momento foi facultada a palavra ao 

vereador José Paulo Miranda Gonçalves. O mesmo, ao iniciar saudou a todos os nobres 

vereadores da mesa constituída, as pessoas presentes e agradeceu ao grande Deus. Em seguida, 

continuou seu pronunciamento, no que se refere à viagem até Belém do Pará. Lá tratou de 

assuntos de relevâncias e de interesses do Município de Oeiras do Pará, no gabinete do Sr. Vice-

governador. Após disse que o Sr. Vice-governador determinou que a Secretaria de Educação 

encaminhar-se um técnico a este município para que viessem ver e resolver a situação do Ensino 

Médio. Na sequência, o vereador Edson Farias pediu a parte, a qual foi, imediatamente, 

concedida, para que ele parabenizasse o Sr. vereador Paulo Miranda por sua postura que vem 

demonstrando a todos, e pelo esforço que todos fizeram para estar presentes na reunião com o 

vice-governador. Em seguida, o vereador Paulo Miranda relatou do sofrimento da população 

frente às caixas lotéricas, por baixo de chuva e sol, tudo por causa de seu recurso do bolsa 

família. Por conta dessa situação a Casa de Lei mandou construir um banheiro público na parte 

externa para servir o povo nas suas necessidades enquanto esperam na fila da lotérica. Em 

seguida, relata a preocupação sobre as estruturas das escolas públicas nas quais a grandes 

maiorias dos profissionais não conseguem dar uma boa aula. Agradeceu ao grandioso Deus, 

encerrando dessa forma, seu discurso. Nesse momento foi facultada a palavra à vereadora 

Malena Gaia Batista, que saudou a mesa constituída em nome do colega Branco Manga; saudou 

todos os nobres colegas edis, deixando-lhes uma mensagem bíblica. Em seguida iniciou seu 

pronunciamento relatando da viagem até Belém do Pará para reunir com o vice-governador, ao 

qual se reportou sobre a segurança do Município. Falou ainda da preocupação do Ensino Médio 

que, mesmo tendo a falta de professores, já teve alunos passando no curso de medicina na 

UEPA, aproveitando para parabenizar tais alunos, uma vez que é de onde saem os Doutores, 

Engenheiros, Administradores e outros profissionais. Após, referiu-se sobre as drogas, dizendo 

que muitas famílias estão sendo destruídas, aproveitando o momento para propor um elo dos 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao menos para ameniza as drogas. Finalizando seu 

pronunciamento, agradeceu ao grande Deus. Nesse momento foi facultada a palavra à vereadora 

Maria Benedita Pinheiro Nahum, que iniciou saudando o senhor Paulo Miranda, os nobres 

colegas, as pessoas presentes e a todos os ouvintes das rádios. Ademais, parabenizou o Sr. Edson 

Farias pelos seus trinta quatro anos de serviço público. Em seguida, deu continuidade ao seu 

pronunciamento, relatando da viagem até Belém do Pará, onde houve uma reunião juntamente 

com o Sr. Vice-governador para tratar sobre assuntos de interesse do município de Oeiras do 

Pará, em que viram a boa vontade do Governador a ideia do BANPARÁ ser plantado no 

município. Disse ainda que, no contexto da reunião, ela se dirigiu ao Prefeito para que ele 

verificasse alguma estrutura adequada, pois para se construir alguma coisa o município demorara 

bastante tempo, tornando-se preocupante o estado das pessoas no sol, na chuva e passando a 

noite inteira guardando suas vagas para atendimento. Após o vereador Edson Farias pediu a parte 

no discurso para contribuir com a fala da oradora sobre o prédio para funcionar o BANPARÁ, 

citando o prédio do antigo correio, onde já tem uma infraestrutura adequada. Em seguida, fez um 
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requerimento verbal, relatando a situação em que se encontram as pontes de algumas ruas, as 

quais estão caindo, e também se manifestou sobre a Rua Tiradentes que, devido à chuva, fica 

toda alagada. Sendo assim, aproveitou para questionar e cobrar o Sr. Prefeito e ao secretário de 

infraestrutura a tomar providencias. Não havendo mais nada a tratar o Sr. Presidente declarou 

encerrada a presente sessão. E para constar, a presente Ata vai assinada por mim, Rosiane Vieira 

Machado, secretária e demais vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de 

Oeiras do Pará, Plenário Rosa Feliz Pereira, vinte e dois de Fevereiro de dois mil e dezessete. 
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