
                     REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

                  PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

                 CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ 
CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com 

Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará – PA 

 

Ata da quarta sessão ordinária, do período legislativo da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, 

no salão Plenário Rosa Feliz Pereira, sob a presidência do vereador Joelson Cunha de Moraes 

e secretariado pelos edis Sérgio Batista Barbosa e Osvaldo de Oliveira Alves. Composta a 

mesa foi efetuada a chamada dos vereadores presentes: Malena Gaia Batista, Ezequiel 

Oliveira de Jesus, José Silva Siqueira, Joelson Cunha de Moraes, Maria Benedita Pinheiro 

Nahum, Edson farias, Franciele Andrade Amaro, Osvaldo de Oliveira Alves e Sérgio Batista 

Barbosa. Houve duas ausências, vereador José Paulo Miranda Gonçalves, Presidente o qual 

esteve na capital em reunião de interesse de nosso município e o vereador Izanides Diniz 

Pimentel Filho, com problemas particulares. 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 foi 

efetuada a leitura dos expedientes em pauta: a) Expedientes oriundos do executivo: 

Nenhum. b) Expedientes Oriundos do Legislativo: Requerimento Legislativo nº 001/2017, 

de autoria do vereador Edson Farias, o qual requer do Chefe do Executivo Municipal 

providencias no sentido de promover uma campanha abrangente de Educação no Trânsito, 

viabilização da vinda do DETERM no Município, sinalização com placas e inscrição do 

limite de velocidade, adequação e sinalização das lombadas das vias públicas, bem como a 

criação do Departamento Municipal (DMUT). Requerimento Legislativo nº 002/2017, de 

autoria do vereador Edson Farias, o qual requer do chefe do Executivo Municipal, a imediata 

providencia de fixação de placas de identificação das vias públicas e praças de Oeiras do Pará, 

bem como a atualização da numeração das casas, prédios públicos, entre outros. c) 

Expedientes Oriundos de Outras Origens: Nenhum. Logo depois se passou para o pequeno 

expediente, no qual o vereador Edson Farias se inscreveu para se pronunciar, pelo prazo 

máximo de cinco minutos. Palavra facultada ao vereador Edson Farias, iniciou saudando o Sr. 

Presidente e aos nobres colegas edis. Inicialmente fez a leitura e a defesa de seus 

requerimentos, o qual já fez os mesmos requerimentos em seus outros mandatos e novamente 

em seu terceiro mandato estar dando entrada. Por que durante todo esse tempo ninguém 

tomou as devidas providências, e o Sr. Vereador contou com à provação de todos, e que a 

mesma fosse encaminhada ao excelentíssimo Sr. Prefeito. Após, houve à votação da ordem de 

pronunciamento dos vereadores, a qual foi aprovada pelos vereadores Franciele Amaro, Maria 

Nahum, José Siqueira, Ezequiel de Jesus e Malena Batista pela ordem alfabética, e os 

vereadores Edson Farias, Sérgio Barbosa e Osvaldo Alves, votaram pelo rodizio.  Passou-se 

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

prazo máximo de vinte minutos, cada. Palavra facultada ao vereador Joelson Moraes, que 

inicialmente agradeceu a Deus por estar presidindo a sessão na ausência do titular Paulo 

Miranda, a todos os vereadores e ao povo. Após, falou dos requerimentos do Sr. Vereador 

Edson Farias, o qual já teve o privilégio de votar em seu requerimento, durante o seu primeiro 

mandato e novamente tem seu voto favorável. Em seguida, parabenizou o secretário de saúde 

pelo trabalho que vem fazendo e conhecendo de perto os problemas das pessoas, 

principalmente aquelas do interior. Logo em seguida, pediu ao Sr. Secretário de saúde e ao Sr. 

Prefeito, que possam fazer um comando médico pros interiores. Na sequência, reportou-se a 
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questão do FUNPREV, em que o presidente desta casa já pediu esclarecimento ao Presidente 

do FUNPREV, o qual ia da entrada mais não ficou pronto há tempo, e estão aguardando para 

ver qual o posicionamento do fundo e quais as explicações tenham para dar ao povo. 

Ademais, disse ainda da segurança pública em que esteve uma reunião com o policial Jaime, o 

qual o mesmo citou algumas situações, como a falta de moto onde a mesma tá parada por falta 

de bateria, citou ainda a falta de policias, onde estão com dois policiais fazendo ronda e 

precisa-se de muito mais policiais para o município. Depois, disse do retorno das aulas que já 

começaram nos interiores, mais que tá tendo alguns problemas na questão dos transportes. 

Mais acredita que tudo irá se resolver o mais breve possível. Finalizando agradeceu a todos 

que ouvem através das rádios. Palavra facultada ao vereador Ezequiel Oliveira de Jesus, que 

ao iniciar, saudou ao Sr. Presidente, os nobres colegas da mesa, as pessoas presentes em 

especial aos profissionais da educação. Inicia seu pronunciamento referindo-se sobre o 

retorno das aulas nos interiores, na questão dos transportes escolares onde muitos dos 

condutores das embarcações vão fazer rotas distantes como: costa das ilhas, praias e tanto os 

condutores quanto os alunos tem de se acordar de madrugada, e o mesmo esteve no trapiche 

municipal, esperando as embarcações e pode ver o cansaço dos condutores que estão á bom 

trabalhar, e os cuidados das embarcações com os usuários que são os alunos. Após, falou da 

iluminação pública onde muitas ruas estão no escuros e a população precisa de uma resposta 

imediatamente. Ademais, cita de sua viagem que fez para o Tapará, onde discutiram questões 

públicas, em que a comunidade pede a questão como o comando médico, o qual deixou seu 

pedido verbal para administração. Na sequência, relata da dificuldade dos moradores da Nova 

Oeiras, com a falta de estrutura física, estrutura de iluminação e principalmente com a 

estrutura de água. Finalizando, pediu a graça de Deus. Nesse momento foi facultada a palavra 

ao vereador Edson Farias, qual inicia saudando o Sr. Presidente Joelson Moraes e a todos os 

nobres edis presentes, aos funcionários dessa casa, as pessoas presentes e aos ouvintes das 

rádios. Na sequência, inicia seu pronunciamento, agradecendo a Deus por fazer parte desse 

poder pelo terceiro mandato consecutivo, para defender o povo de Oeiras. Ademais, relata que 

estar sendo atacado constantemente, por que foi situação no governo passado. Após, o 

vereador Joelson Moraes pediu a parte no discurso para dizer que qualquer pessoa pode ser 

situação ou oposição, disse ainda que a questão de votação da ordem de chamada, o plenário é 

soberano, assim como foi mudado e foi aprovado lá atrás, essa votação também pode ser 

mudada. Em seguida, o vereador Edson deixou bem claro que seu posicionamento é seu, o 

qual vai prestar conta de seu mandato com o povo que tá lhe fiscalizando. Na sequência, 

retratou sobre o FUNPREV, o qual se reportou ao Presidente Sr. Pedro Reis o qual tem umas 

das funções mais árdua desse município, que é tomar conta do dinheiro público do cidadão, 

disse ainda que o povo, principalmente os funcionários públicos precisam do mesmo. Por que 

esse dinheiro além dele ser público, ele é tirado sem opção de perguntar ao servidor se ele 

quer ou não, e ainda disse que o desconto do Fumprev ele é imperativo, O qual não cabe nem 

um servidor entrar na justiça para pedir pra tirar, por que não vai conseguir. Portanto o Sr. 

Vereador quer defender peritoricamente o fim do FUNPREV de Oeiras do Pará, que se lute 

primeiro para buscar os recursos que estão não sabe-se por onde, e depois repassar para a 
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previdência do INSS. Em seguida, fez sua outra colocação na representatividade da classe dos 

servidores públicos municipal, de criar sua associação a qual vai abranger todas as categorias. 

Após, reportou-se a saúde em que parabenizou o vereador Sérgio Batista, pelas suas 

colocações, que já surgiram efeitos com a chegada de alguns aparelhos no hospital. O qual 

ver, muitos culpando os servidores, os profissionais da saúde, a culpa não é deles, a culpa é 

primeiro do secretário de saúde que tem recurso e depois do Prefeito. Mais diz que nem tudo 

estar perdido, e parabeniza a administração por manter o corpo diretivo do hospital, os quais 

são muitos competentes. Depois, citou sobre a malária, o qual o vereador não ver nem uma 

barreira dos municípios atingidos com o nosso. Ademais, falou de seus dois requerimentos, os 

quais já tinham sido lido, sobre a intenção em sinalizar as ruas de Oeiras, trazer o Detran para 

que o povo possa se educar com o trânsito bem organizado. E as nomenclaturas das ruas, as 

numerações das casas. O qual é responsabilidade do executivo. Finalizando seu discurso 

agradeceu a mesa, e a todas as pessoas que a houve através das rádios e que Deus abençoe 

hoje e sempre. Nesse momento foi facultada a palavra à vereadora Franciele Andrade Amaro 

que, saudou a mesa, as pessoas presentes e a todas que houve através das rádios, agradecendo 

a Deus por mais uma oportunidade. Iniciou seu discurso sobre uma reunião que participou no 

município de Curralinho, que foi a reunião de fronteiras da decima terceira regional de 

Cametá e a oitava de breves, com a presença do Dr. Bernardo, Prefeito, secretário municipal 

de saúde e a coordenadora de endemias de Oeiras do Pará. Em que os municípios de Oeiras, 

Breves, Cametá e boa vista, estão se unindo em questão da malária. E informou que o 

município estar com vinte dois casos de malária, mas na cidade não há nem um caso, alguns 

são de outras cidades vizinhas e a maioria são do interior, mas credita que aos poucos tudo vai 

ser amenizado. Na sequência, citou sobre os aparelhos Analisador Hematológico e de 

Hemograma, para realização de exames médicos, que ainda está semana irá chegar para o 

hospital. O qual vai melhorar muito a situação do povo, porque segundo as informações 

fazem sete anos que não faziam exames médicos no hospital. Cita ainda que as 

ultrassonografias estão sendo feitas pelo Dr. Noélio. Após, relatou que o Prefeito foi 

procurado pelo técnico supervisor da rede Celpa Sr. Carlos Gomes, qual está no município 

fazendo um levantamento da demanda das ruas da Nova Oeiras, e segundo as informações do 

técnico, daqui a alguns meses já terá resolvido a questão da energia elétrica. E agradeceu à 

Deus que Oeiras será contemplada com o luz para todos. Após, o vereador Edson Farias pediu 

a parte no discurso, para falar da luz para todos, onde existe uma demanda o qual Oeiras estar 

incluída. Mais acredita o Sr. Vereador que a luz da Nova Oeiras, salve engano não cabe com a 

luz para todos e sim da luz urbana. Em seguida, à vereadora Maria Nahum, pediu a parte para 

dizer que fica feliz por aquelas pessoas que tanto precisam, pediu ainda que olhassem pela rua 

da Aluízio Thiago onde muitos lugares estão sem energia. Na sequência, à vereadora 

Franciele agradeceu pelas contribuições em seu discurso. Após, parabenizou o Sr. vereador 

Edson Farias pelos seus requerimentos, a qual sabe que o município precisa de uma prevenção 

de acidentes, limites de velocidades. E sobre as lombadas, o qual o município já tem e precisa 

de muito mais, principalmente nas ruas que há escolas pelo fluxo de crianças e da grande 

importância das nomenclaturas das ruas. Finalizando agradece a todas as pessoas e a Deus por 
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conceder mais uma sessão. Palavra facultada ao vereador José Silva Siqueira que, 

inicialmente saudou o Sr. Presidente em exercício vereador Joelson Moraes, a mesa 

constituída Sr. Vereadores e em nome de sua esposa Josiane Neves complementou todas as 

pessoas presentes e a todos os ouvintes das rádios, agradecendo à Deus por lhe conceder mais 

uma oportunidade. Após, parabenizou todos os nobres edis por antecederem seus discurso. 

Ademais, parabeniza o vereador Edson Farias por criticar aquilo que ele acha que estar 

errado, mais também reconhece aquilo que estar certo. Em seguida, disse que no dia dois de 

março encaminhou de seu gabinete um ofício de nº 002/2017, ao Sr. Presidente da CPL o qual 

foi protocolado no dia seis de março de dois mil e dezessete, pedindo a seguintes 

informações: com os comprimentos reservados à vossa senhoria, venho neste ato, no uso de 

atribuições por meio de conferida pelo termo do regime interno desse poder, e com base da lei 

Orgânica Municipal, solicitar os seguintes documentos, edital de publicação licitatória para 

programa nacional de apoio transportes escolares apnate, documento exigido apresentados 

pelas empresas vencedoras da licitação  e a ata dos registro do processo. Pelos transmites 

legais, a CPL comissão de licitação tem quinze dias para lhe responder. E depois de tomar 

conhecimento desses documentos, junto com pessoas competentes tanto contador e advogado 

dessa casa, tomará uma posição naquilo que for verdade, e percebendo, mesmo sendo governo 

mais o vereador não quer que esse governo cometa os erros que os governos passados 

cometeram. Na sequência, citou sobre a segurança, em que a vereadora Maria Nahum 

explanou com muita clareza ao governador em exercício na época, a questão da segurança 

pública. Disse ainda, de sua grande admiração que tem pelo sargento Alberto, o qual passou 

para tenente mais ainda não foi oficializado, e foi o mais que contribuiu na segurança pública 

em nosso município. Mais também tem que se acreditar e tentar entender quais os mecanismo 

para que os nossos policiais possam ter sucesso nas suas gestões. Após, pediu a secretária 

geral dessa casa, que se faça um ofício de seu gabinete para o comando da PM de Cametá, 

pedindo o PROED para Oeiras do Pará. Finalizou dizendo aos nobres colegas vereadores, que 

juntos precisam buscar alternativas ao poder executivo, com os deputados, com os 

representantes para que se possam ver as melhorias no município. Palavra facultada à 

vereadora Malena Gaia Batista, que saudou a mesa constituída em nome do colega Sérgio 

Barbosa, saudou todos os nobres colegas edis e a todos as pessoas presentes, deixando-lhes 

uma mensagem Bíblica. Em seguida, iniciou seu pronunciamento retratando de sua reunião 

juntamente com o seu partido PMN, na pessoa do Presidente Estadual Zé Francisco, na casa 

civil com o Sr. Megalio, onde à vereadora reforçou aos pedidos que foram feitos ao Vice-

Governador, juntamente com os outros vereadores de outros municípios, onde teve a 

oportunidade de pedir uma lancha para Policia Militar. Citou ainda que irão entrar em um 

cronograma pra vim o Pro Paz, através do PMN quando estiverem com a data irão informar o 

município. E a mesma esteve em um seminário, sobre a reforma da Previdência Social da 

PEC 287/2016, com o tema: não há retirada dos direitos trabalhistas previdenciários, o qual o 

mesmo só está esperando para ser aprovado. Na sequência, citou sobre as construções das 

pontes, que infelizmente as madeiras elas não tem mais o tempo de amadurecer, a qual é 

retirada antes do tempo. E por isso que as pontes duram em torno de três a seis meses, e que 
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haja um planejamento de acabar com as pontes e fazer os aterramentos. Após, referiu-se ao 

vereador José Siqueira que falou sobre, fraldes, licitações. O qual a vereadora diz que há 

indícios, e não quer dizer que seja fraldes. Ademais, a vereadora apresentou um documento 

afirmando que 52,90% das obras da praça foram concluídas. Mais acredita que o prefeito Sr. 

Dinaldo Aires, irá concluir. Em seguida, parabenizou o vereador Edson Farias pelos seus 

requerimentos. Depois, relatou ainda da segurança que toda equipe precisa de um líder que 

tenha uma visão ampla. Disse ainda, que conversou com o Sargento Alberto e o mesmo ficou 

de repassar uns documentos, para dizer o que aconteceu quando esteve em Oeiras. Na 

sequência, citou sobre a malária que a tendência, é se fazer parar, por que todos nós estamos a 

mercê de qual quer doença. Relatou ainda sua preocupação com as aulas, as quais pararam em 

novembro, e com isso quem perde são as crianças. Após, o vereador José Siqueira pediu a 

parte no discurso para parabenizar, não só pelo discurso mais pelo compreendi mento que 

vem tendo com o povo de Oeiras. Disse ainda, que também já teve acesso ao documento que 

52,90% da praça já estar construída. Falou também sobre as aulas que realmente pararam no 

dia trinta de novembro e começando tarde, mais espera que tudo se alinhe e que tudo ocorra 

da maneira correta. Finalizando, a vereadora afirma, o que poder tá fazendo por Oeiras do 

Pará, vai fazer. Palavra facultada à vereadora Maria Benedita Pinheiro Nahum, que iniciou 

saudando aos nobres edis, as pessoas presentes e as que houve através das rádios. Ademais, 

parabenizou o Sr. Secretário de educação Francinei Andrade, pela merenda escolar de 

primeira qualidade, que continue sempre assim, e também com o começo das aulas nos 

interiores. Na sequência, relata sua preocupação com as licitações para o transportes 

escolares, a qual tem sida procurada bastante em questão de empregos. Disse ainda, que nesse 

caso esses empregos fica por conta das comparativas e das empresas que foram contempladas. 

Após, o vereador Ezequiel de Jesus pediu a parte no discurso para contribuir, citando que a 

mesma situação acontece com ele, os quais não tenham nem o emprego e nem o barco para 

indicar. Em seguida, a vereadora parabenizou o secretário de Infraestrutura o Sr. Zezinho 

Monteiro, sobre a questão da água da chuva que estava parada na rua da nova Oeiras, a qual 

foi resolvida. Na sequência, falou que ficou feliz sobre a energia elétrica nas ruas da Nova 

Oeiras, e segunda foi informada que não será só lá e sim no ramal da cota, e acredita ainda 

que tudo será resolvido menos de um mês. Ademais, citou da segurança a qual vem sendo 

preocupante em nosso município, onde muitas ruas estão sem lâmpadas nos portes, e isso 

facilita a questão dos assaltos. Após, fez um requerimento verbal, sobre o palco que fica na 

beira mar, o qual não tem vigia e estar sendo destruídos. Ademais, refere-se aos nobres edis, 

que todos há respeite, igualmente como a respeita todos. Finalizou seu discurso agradecendo a 

Deus e a cada pessoa que estavam ouvindo. Palavra facultada ao vereador Osvaldo de 

Oliveira Alves iniciou seu pronunciamento saudando o Sr. Presidente em exercício Joelson 

Moraes, aos nobres vereadores, a todas as pessoas da plenária e aos ouvintes. Inicialmente 

agradeceu a todos os nobres vereadores pela aprovação da indicação da escola Tranquedo de 

Almeida Neves. Após, agradeceu ao secretário de saúde, o qual tem sido bastante atencioso 

com todos. Na sequência, falou da segurança pública de Oeiras do Pará, a qual tem oito 

policiais para fazer a segurança. Cita ainda que juntos pudessem ir até Belém do Pará, 
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conversar com o secretário de segurança pública, para que marcassem uma audiência com ele 

para tentar trazer alguma solução. Ademais, pediu ao Sr. Prefeito que dei um apoio, aos 

policiais, por que o estado não tá dando o apoio que eles merecem. Em seguida, disse que 

estar feliz, por ver o CAC funcionando o qual o povo precisa para tirar suas documentações. 

Na sequência, parabeniza os barqueiros os quais tem um trabalho muito difícil e uma 

responsabilidades muito grande. E parabenizou o vereador Edson Farias pelas suas 

indicações. Depois, o vereador reportou-se sobre a licitação do transporte escolar, o qual 

acredita que todos os vereadores tem sido procurados, sobre a questão de empregos. Finalizou 

agradecendo aos ouvintes, e ao pai do céu por mais uma oportunidade que foi lhe concedida. 

Palavra facultada ao vereador Sérgio Batista Barbosa, que inicia seu pronunciamento 

saudando a mesa constituída, aos ouvintes das rádios, e agradecendo a Deus por mais uma 

sessão sendo concluída nessa casa de leis. Ademais, parabenizou o Sr.  Secretário de saúde 

Dinho Ribeiro, que junto com o prefeito não mediram esforços para a situação dos 

equipamentos que estavam danificados, os quais são necessários para a realização de exames. 

Em seguida, falou da segurança pública, onde estiveram juntos com o policial, e aproveitou o 

momento para tomar algumas informações, a respeito da situação da segurança. Disse ainda 

que eles estão precisando de apoios, tanto do executivo quanto do legislativo. Na sequência, 

relatou sobre a iluminação pública, onde muitas ruas se encontram praticamente com 90% na 

escuridão. Depois disse, sobre a licitação do transporte escolar, o qual pede a cada um que 

façam os seus trabalhos, para que tenham propriedade em expor. Finalizando agradeceu a 

presença de todos. Após, os pronunciamentos passou-se a seguinte ordem do dia: votação do 

Requerimento Legislativo nº 001/2017, de autoria do vereador Edson Farias, O qual foi 

aprovado por unanimidade. Votação do Requerimento Legislativo nº 002/2017, de autoria 

do vereador Edson Farias, o qual foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a 

trata o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão. E para constar, a presente Ata vai 

assinada por mim, Rosiane Vieira Machado, ___________________________e demais 

vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, Plenário Rosa 

Feliz Pereira, quinze de março de dois mil e dezessete. 
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