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Ata da Sexta Sessão, do período Legislativo da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, no salão 

plenário Rosa Feliz Pereira, sob a Presidência do vereador José Paulo Miranda Gonçalves e 

secretariado pelos edis Joelson Cunha de Moraes e Sérgio Batista Barbosa. Composta a mesa 

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

Jesus, José Silva Siqueira, Izanides Diniz Pimentel Filho, Joelson Cunha de Moraes, José 

Paulo Miranda Gonçalves, Sérgio Batista Barbosa, Maria Benedita Pinheiro Nahum, Edson 

Farias, Franciele Andrade Amaro e Osvaldo de oliveira Alves. Após a chamada dos edis e 

havendo quórum regimental o senhor 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 expediente em pauta: a) Expedientes Oriundos do 

Executivo: Nenhum, b) Expedientes Oriundos do Legislativo: nenhum, c) Expedientes 

Oriundos de Outras Origens: Comunicado nº CMO 12000/2017 – FNDE (Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação). Comunicado nº CMO 02031/2017 – FNDE 

(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Ofício Circular nº 001/2017, que 

trata da proposta de Audiência Pública sobre a segurança pública no município.  Logo 

depois se passou para o pequeno expediente, no qual nem um vereador se inscreveu para se 

pronunciar. Passou-se para o grande expediente, para o qual o Sr. Presidente facultou a 

palavra aos vereadores pelo prazo máximo de vinte minutos cada. Devido queda de energia e 

o desligamento do computador, não foi possível gravar os discursos dos vereadores: José 

Paulo Miranda Gonsalves, Sérgio Batista Barbosa, Ezequiel Oliveira de Jesus e Franciele 

Andrade Amaro. O discurso do vereador Izanides Filho, começou a ser gravado depois do 

mesmo já ter começado. Palavra facultada ao vereador Izanides Filho, e o vereador disse que 

é de acordo que todo o movimento do dinheiro que o presidente do FUNPREV for fazer que o 

mesmo enforme a Câmara, para que todos possam estar fiscalizando. Na sequência, o 

vereador Edson Farias pede a parte no discurso, para contribuir que concorda em gênero e 

grau com vossa excelência no seu posicionamento e que criassem um mecanismo que pelo 

menos quando não estivessem dando conta que tomassem outras providências. Sugeriu 

também aos nobres pares que criassem uma lei embora constitucional, que criassem por 

anarologia artigo dezesseis da lei do sistema que ele é constitucional, que os próprios 

servidores escolhessem o Presidente do FUNPREV. Em seguida, o vereador Izanides se 

disponibiliza a todos os servidores. Após, cita sobre as águas empossadas das ruas da Nova 

Oeiras e na área da Pista de Pouso, e pede que a gestão possa tomar providência no 

escoamento dessas águas. Depois, citou sobre o furo do buiuçur, o qual estar intrafegável, e 

tem uma parte que o barco da escola passa todos os dias levando os alunos, e o vereador já 

repassou essa situação para o prefeito e disse que vai tomar as providências para a limpeza do 

rio. Depois, relatou sobre as pontes, o qual estar sendo cobrado, e foi enformado pelo 

secretário de Infraestrutura que estar esperando o processo de licitação. Finalizou saudando a 

todos. Palavra facultada ao vereador José Silva Siqueira, que em nome da vereadora Malena 

Gaia Batista, saudou a mesa constituída e os demais vereadores, a todas as pessoas que 

honraram com suas presenças e aos ouvintes das rádios. Iniciou seu pronunciamento, 

relatando da reunião que houve com o presidente do FUNPREV senhor Pedro Reis o qual tem 

sua extrema confiança e admiração e também pela coragem que teve de ter explanado todo o 

relatório sobre o que aconteceu no fundo, principalmente no ano de dois mil e treze há dois 

mil e dezesseis. E uma boa notícia que dez milhões estar seguro numa conta do Bradesco. E 
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outro sinal importante do que Município repassa ao atual, sobra quase quatrocentos mil e o 

Fundo passa a ter já um sinal azul, o qual é muito importante. E o vereador teve analisando 

algumas vantagens que o Fundo oferece, em que a uma economia para o Município, por que 

ele pode se passar no patronal até 11% e se for no INSS irá ser obrigatório vinte por cento 

então já é uma grande economia nesse sentido quando passa a ser Fundo presidencial 

municipal. Na sequência, o presidente Sr. Paulo Miranda pede a parte no discurso, para dizer 

que concorda com o vereador que não é partido, não é o fundo, é quem realmente estar na 

frente daquela pasta qual a indonia, qual a responsabilidade que a pessoa tem, e pelo seu 

entendimento que o Prefeito é obrigatório ele nomear, por que ele não pode fugir da 

responsabilidade por que tem parte patronal da prefeitura, mais que se possa reunir uma 

assembleia e verificar as pessoas de acordo com sua categoria. Após, o vereador José Siqueira 

disse que pelo menos a categoria, possa indicar ou dar sua opinião quem ele acha que deve 

gerenciar esse recurso. Em seguida, relatou sobre a secretaria de agricultura, quando esteve 

em agosto de dois mil e dezesseis, ficou triste pela secretaria mais importante do Município 

de Oeiras do Pará totalmente destruída. E deixou registrado que o Manguinha como secretário 

de agricultura estava na estrada e junto o vereador já participou de quatro reuniões e estão 

com um plano de ação de desenvolvimento rural sustentável, a secretaria com seus técnicos 

engenheiro agrônomo, os quais estão ouvindo os agricultores, suas demandas seus sonhos 

para que sugerem documentos para que venha surgi efeitos aos que mais precisam. Depois, 

deixou registrado que esteve com o secretário de saúde, onde esteve no Melancial reuniu com 

o povo da Nova América e o vereador pediu ao secretário encarecidamente que não deixe 

faltar remédios nesses postos. Ademais, reportou ao Presidente dessa casa que continue 

levando essa casa da forma que estar levando, em diálogo com as pessoas, com os vereadores 

isso sim é importante. Finalizando pediu a graça de Deus. Palavra facultada à vereadora 

Malena Gaia Batista, que saudou a todos e em nome do Presidente dessa casa de lei vereador 

Paulo Miranda, aos nobres edis a todos os alunos e pessoas que estavam presentes. Iniciou seu 

pronunciamento justificando sua ausência na Sessão passada, onde esteve fazendo um 

procedimento pela sua saúde. Na sequência, relatou sobre reclamações que venham fazendo 

sobre o hospital com a falta de lenções, e agora devido ser inverno fica mais difícil para 

enxugar. E como sempre diz sobre o estado, parece que não se importa com os Municípios 

pequenos, o qual não cumpre com suas responsabilidades e joga para cima do Município. 

Disse ainda à vereadora que doou alguns lenções como sempre fez, tanto para a área adulta, 

quanto para a área de pediatria. Em seguida, citou sobre a agricultura dizendo que Oeiras tem 

uma terra boa, e parabenizou o Secretário de Agricultura o Sr. Manguinha pela sua atitude. 

Após, referiu-se sobre o FUNPREV, que ficou feliz de quando deu sua ideia para se reunir 

com o conselho, junto ao Elton e também disse que ficou feliz com a notícia dos dez milhões 

do FUNPREV, por que não tinha e agora apareceu. Finalizou deixando uma mensagem. 

Palavra facultada à vereadora Maria Nahum, saudou a todos os nobres edis em nome do 

Presidente Paulo Miranda, as pessoas que estavam presentes professores, alunos e aos 

ouvintes das rádios. Que iniciou seu pronunciamento, relatando de sua ida na rua da estrada, a 

qual esteve no local e se deparou com o descaso em frente ao Sr. Arão até o sítio do Pastor 

Pompeu, em se encontra largada, emundada, o lixo estar sendo jogado por lá mesmo, o cheiro 

já é ruim só para quem passa, imagina pra quem mora por lá. E pediu para o Secretário de 

Infraestrutura, para o Prefeito que olha-se pela aquelas pessoas, sabendo que é inverno mais 
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se larga vai cada vez ficar pior. E sua outra reinvindicação é com a falta de medicamento, se 

era pela questão da licitação, e já que teve por que há tanta demora desses medicamentos, 

tanto para a cidade quanto para o interior. Após, citou sobre a reunião que teve com o 

presidente do FUNPREV Sr. Pedro Reis, e que a mesma acredita na competência dele, e a 

preocupação era que não tinha sido feito o repasse da prefeitura no mandato da Sr. Aurea 

Pinheiro, mais acredita que o dinheiro estava, por que o Presidente falou que no mês de 

Outubro, Novembro e Janeiro já foi feito o repasse, que é direito dos servidores e falta o mês 

de fevereiro que agora esse mês vai ser repassado. Ademais, relatou para todos os agricultores 

como vereadora irá se interessar na quilo que for de sua competência, estará lutando, 

reivindicando para ajudar o Município. Depois, reportou-se sobre o Murujucar, a qual acredita 

na competência do Sr. Prefeito que ele vai resolver a questão da escola e do posto de saúde. 

Finalizou saudando a todos. Palavra facultada ao vereador Osvaldo Alves, primeiramente 

agradeceu a Deus por mais um dia de estar nessa casa de lei e em nome do vereador Sérgio 

Barbosa, saudou os nobres edis, em nome de seu amigo Toninho, saudou todos os alunos e a 

todos os ouvintes. Iniciou seu pronunciamento, relatando sobre o FUNPREV em que sua 

preocupação é que o Presidente do Fundo ele tem um poder hoje muito grande, e seria 

interessante em qual quer atitude do presidente a tomar que estivesse uma comissão, que ele 

não pudesse tomar uma decisão sozinho. E que juntos pudessem sentar para fazer algo que 

esse dinheiro não possa mais sair. Na sequência, citou sobre a rua da Nova Oeiras, onde 

muitos moradores não podem sair de suas residências, devido a água da chuva alagar tudo. 

Em seguida, reportou-se sobre uma reunião que estiveram na casa do Sr. Prefeito junto com 

outras lideranças do igarapé preto, onde foi debatido algumas reinvindicações que venha 

beneficiar aquela comunidade, e os mesmos pediram de imediato um PM Box, iluminação 

pública, coletas de lixo e limpeza das ruas e o Sr. Prefeito mostrou sua boa vontade em ajudar 

aquele povo. Após, o vereador fez um pedido ao Sr. Prefeito que olha-se com carinho pela 

escola de música. E pediu ainda em carecida mente para a administração que também olha-se 

pelo mercado de carne, que tá difícil para os vendedores trabalharem naquele local. Também 

citou sobre a vila Valério, onde funciona uma escola com três salas de aulas, mais só duas 

salas estão funcionando, o vereador já repassou para o secretário de educação que o mesmo 

irá resolver essa situação. Finalizou agradecendo a todos e principalmente a Deus. Palavra 

facultada ao vereador Edson Farias, saudou o Sr. Presidente Paulo Miranda, os nobres pares, 

os eminentes funcionários dessa casa de leis, ao povo presente e a todos os professores e 

alunos que estavam presentes. Deixando uma mensagem para todos os alunos, relatando um 

pouco de sua vida, de onde veio, onde estar hoje e pela pessoa que se tornou que hoje tem uns 

dos melhores empregos, desejando boa sorte para todos quem sabe no futuro venham ser 

grandes prefeitos. Iniciou seu pronunciamento, reportando-se sobre a audiência pública, que 

se pudessem trazer as pessoas que tem o poder de decidir, principalmente o secretário de 

segurança pública, a imprensa para mostrar a situação que vivemos em Oeiras do Pará, e na 

Audiência Pública do FUNPRV o vereador sugeriu, que em vez do dia vinte, fizessem no dia 

vinte e um que seria feriado ou dia vinte e dois para que se desse oportunidade para todos os 

servidores participar dessa audiência, quanto aos funcionários da cidade quanto do interior. 

Após, o Presidente Paulo Miranda pediu a parte no discurso, para dizer que irão encaminhar 

para essa casa e irão acata o pedido e irão oficializar a Secretaria de Educação ao Prefeito, que 

nesse dia será a Audiência Pública, para que os funcionários estejam liberados, e outra 
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colocação do vereador, é que o ofício que receberam das mãos das pessoas que estão 

organizando é com base nisso, os quais vieram protocolar nessa casa, irão protocolar com o 

Prefeito para que ajudem eles nessa mobilização de trazer as pessoas que são responsáveis. 

Em seguida, o vereador Edson Farias relata sobre o discurso do vereador Sérgio Batista sobre 

as ruas cheias de lixo, devido há mal prestação de serviços, e a população não pode ficar com 

seus lixo domésticos, e começam a colocar o lixo em qual quer lugar, ai o desmando impera e 

vai se criando o lixão em todo e qualquer lugar. Relatou ainda que as ruas de Oeiras 

principalmente das baixadas estão todas cheias de águas e muitas estão intrafegáveis, a qual é 

um criadouro imenso de mosquito e o vereador não culpa os brilhantes funcionários da 

Secretária de Infraestrutura, mais culpa quem tem o poder de mandar. Ademais, citou sobre a 

falta de medicamento, e isso demonstra que o secretário agi com desídio, e deixou um alerta 

para o secretário de saúde que faça seu trabalho que tem por obrigação e dever. Finalizou 

agradecendo a todos e a Deus. Palavra facultada ao vereador Joelson de Moraes, iniciou 

agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarem reunidos nessa casa de lei e em 

nome do vereador Sérgio Barbosa saudou os nobres vereadores, em nome da escola primeiro 

grau saudou a plenária. Iniciou seu pronunciamento, relatando da Segurança Pública, a 

importância desse movimento que estar pedindo através de ofício uma Audiência Pública para 

tratar de assuntos da Segurança Pública, em que nosso Município, que estar sendo alarmado 

na questão dos assaltos. Na sequência, citou sobre o mercado de carne onde a situação é 

complicada tanto para o vendedor, quanto para o consumidor. Onde já estiveram vários 

secretários mais até agora ninguém tomou nem uma providencia, e pediu para a administração 

que olha-se com carinho e mandar o engenheiro da prefeitura avaliar o prédio e ver a situação, 

para dar uma resposta aquelas pessoas que tiram seu pão de cada dia lá. Após, o vereador 

Sérgio Barbosa pediu a parte no discurso, para contribuir sobre a questão do mercado, 

relatando do mal odor sendo no lugar onde estão vendendo a alimentação, onde o forro estar 

caindo, telhado degradado, não há higiene adequada, que na sua opinião cabe interdição desse 

mercado. Em seguida, passou-se a parte para o vereador Edson farias, parabenizando o 

vereador Joelson, quando diz que não cabe jogar a culpa na gestão passada, e que esse 

prefeito teve a maior votação da história desse Município, o qual passou confiança para o 

povo que iria resolver. Na sequência, parte cedida ao Presidente Paulo Miranda, para 

contribuir relatando que já esteve no mercado de carne e citou que a administração pública 

atual, tem que zelar e preservar, e é falta de competência do gestor quando recebe do outro e 

não preserva a instituição que é pública, e acredita que daqui há quatro anos o Sr. Dinaldo 

Aires irá fazer e preservar os órgãos públicos que foi deixado de outros mandatos. Depois, o 

vereador Joelson de Moraes diz que eles estão fazendo seus deveres de vereador, fazendo uma 

crítica construtiva, que de fato possa resolver essa situação. E ao visitar a feira se deparou 

com pessoas, crianças pedindo na rua, pessoas ajuntando coisas do lixo, e disse ainda que esse 

papel não é só do vereador, mais também da Assistência Social, de procurar as famílias dessas 

pessoas, e tentar resolver junto com o poder executivo e até mesmo com a Câmara. Na 

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

Social, vem fazendo um bom trabalho, mais infelizmente algumas questões burocráticas 

embargam os trabalhos das pessoas que trabalham na Assistência. Logo depois, o vereador 

Sérgio Barbosa pede a parte para contribuir que hoje os trabalhos não estão sendo visto da 

Secretária de Assistência. O qual estar aqui para aplaudir o que tá sendo feito, mais também 
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estar para cobrar o que não estar nem sendo feito, e que já estevem na casa civil e lá foram 

informados que através da Assistência Social, do corpo do técnico do Município, se consegue 

ajudar pessoas com deficiência mental, pessoas carente, idoso através do cheque moradia. 

Após, o vereador José Siqueira pede a parte para dizer que as promessas que vem do Governo 

do Estado para o Município são muito grande, e acaba não vindo nada, a Assistência social do 

Município ela tem um copo d’água para atender um oceano de tanta dificuldade que esse 

Município tem. É desesperador o que estão passando mais infelizmente não tem recurso para 

atender essas pessoas. Em seguida, o vereador Edson farias pede a parte para citar que o 

compromisso de resolver os problemas não são dos servidores que não tem o poder financeiro 

e sim do Executivo que tem o poder. Ademais, o vereador Joelson Moraes, relata sobre a 

Secretária de Infraestrutura, a qual não tem nem copo para tomar água, a cozinha estar para 

desabar, e pediu para o engenheiro da Prefeitura que vá até lá olhar a situação que se encontra, 

e até mesmo interditar. Ademais, citou que muitas coisas estão acontecendo no Município, 

por falta de assessoria jurídica e pra quem não sabe o assessor jurídico ganha mais de vinte 

mil reais, pra vim uma vez no mês, e tudo essa questão de contrato é por que o assessor 

jurídico da prefeitura ainda não veio analisar. Finalizou agradecendo a todos. 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 Municípal de Oeiras do Pará, Plenário Rosa Feliz 

Pereira, vinte e nove de março de dois mil e dezessete. O cd da sessão ordinária de vinte e 

nove de Março, onde consta os discursos na integra, encontra-se no arquivo dessa Casa. 
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