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Ata da oitava 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 

Gonsalves e secretariado pelos edis Joelson Cunha de Moraes e Sérgio Batista Barbosa. 

Composta a mesa foi efetuada as chamadas dos vereadores presentes: Malena Gaia Batista, 

Ezequiel Oliveira de Jesus, José Silva Siqueira, Izanides Diniz Pimentel Filho, José Paulo 

Miranda Gonsalves, Sérgio Batista Barbosa, Maria Nahum, Edson Farias, Franciele Andrade 

Amaro, Osvaldo de Oliveira Alves e Joelson Cunha de Moraes. Após as chamadas 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: Indicação Legislativa nº 

006/2017, de autoria do vereador Izanides Filho, o qual sugere ao Chefe do Executivo 

Municipal a integra in loco regular da alimentação escolar, expedida pelo DAE 

(Departamento de Alimentação Escolar), a todas as escolas do meio rural de Oeiras do 

Pará. Errata ao Edital de Convocação de Audiência Pública Nº 01/2017 – do poder 

Legislativo. Decreto Municipal nº 025/2017 – GP-PMOP, de dezoito de abril de dois mil 

e dezessete, que decreta o Ponto Facultativo aos órgãos da Administração Direta, 

Autarquia e Fundacional do Município de Oeiras do Pará e adota outras providencias. 

C) Expedientes Oriundos de outras origens: Ofício Circular nº 007/2017, de dezessete de 

abril de dois mil e dezessete do Movimento em Defesa da Energia Elétrica e 

Desenvolvimento Social do Município de Oeiras do Pará, referente à audiência pública 

sobre SEGURANÇA PÚBLICA. Comunicado FNDE nº CMO 22784/2017. Comunicado 

FNDE nº CMO 17696/2017. Logo depois se passou para o pequeno expediente, no qual 

nenhum vereador se inscreveu. Passou-se para o grande expedientes, para o qual o Sr. 

Presidente facultou a palavra aos vereadores pelo prazo máximo de vinte minutos cada. 

Palavra facultada ao vereador Osvaldo Alves, iniciou em nome do Sr. Presidente Paulo 

Miranda saudou os nobres edis, em nome de seu filho Bruno saudou a plenária e aos ouvintes 

das rádios. Inicialmente agradeceu primeiramente a Deus e a cada pessoa por onde andou, e as 

quais acreditaram numa Oeiras melhor, na mudança e realmente o vereador estar e quer fazer 

o papel verdadeiramente do vereador. Na sequência, deixou um aviso as pessoas do Itaucú, 

que já estar no conhecimento da administração as necessidade da escola. E também 

parabenizou a comunidade do Igarapé-preto, o qual esteve presente junto com outros 

vereadores e ficou feliz em ver a luta da comunidade em prol de uma qualidade de vida. Em 

seguida, parabenizou o Sr. Prefeito pela reforma concluída do posto do Mocajatuba, onde 

muitos anos estava sem funcionar. Após, o vereador Joelson Morais, pediu a parte no discurso 

para citar sobre a escola do Itaucú, os quais ouviram os alunos e os mesmos reivindicaram. E 

o vereador esteve com o secretário de Educação e colocou as reivindicações, em resposta o 

secretário citou que estará com uma equipe naquela comunidade para tentar resolver os 

problemas. Depois, o vereador Osvaldo, citou que no decorrer da semana foi pego de surpresa 

e de uma atitude envergonhoza, onde pode ver o desespero de uma ex-vereadora que hoje é 

suplente, e que não se contenta com a decisão de Deus e do povo. Em seguida o vereador fez 

a leitura do requerimento mandado pela mesma, a qual pedia o afastamento do vereador. E na 

sequência, o vereador fez a leitura da resposta da mesa. Depois, o vereador Joelson Moraes, 

pediu a parte no discurso para, parabenizar o vereador Osvaldo pelo trabalho que vem fazendo 
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na Câmara em prol do Município e também parabenizou a presidência e a acessória jurídica, 

que deram uma aula de como se faz as coisas de acordo com a lei. Ademais, o vereador 

Osvaldo, finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao vereador Ezequiel de Jesus, 

saudou o Sr. Presidente Paulo Miranda, os colegas vereadores, ao povo que esteve presente e 

aos ouvintes das rádios. Iniciou seu pronunciamento, relatando de uma assembleia geral e que 

foi o processo eleitoral democrático (PED), o qual foi eleito presidente Municípal do partido 

dos trabalhadores PT, o qual se orgulha em que hoje estar presidente. Em seguida, 

parabenizou o Sr. Prefeito, pelo posto de saúde do Mocajatuba por concluir a reforma. E sua 

outra colocação, foi sobre a Infraestrutura do Município, o qual esteve na ponte da quinze de 

novembro e pode se deparar que realmente a situação é precária, e o vereador acredita que 

logo estará sendo resolvido. Citou ainda sobre a iluminação pública e esteve também com o 

secretário para entender como funciona essa questão. Depois, se reportou ao vereador 

Osvaldo Alves, que o mesmo fique tranquilo, por que a vontade de Deus foi feita e do povo 

também. Após, esclareceu sobre a questão da assistência social, em que algumas pessoas 

ainda não entenderam as colocações de certos colegas, as quais são críticas construtivas, as 

que são só para somar em seu trabalho, por que competência a Sr. Bena castro tem o qual o 

conhece de muitos tempos. Finalizou, pedindo a benção de Deus. Palavra facultada ao 

vereador Edson farias, que na pessoa do Sr. Presidente vereador Paulo Miranda saudou a 

todos os nobres edis presentes, aos eminentes funcionários dessa casa de leis, o povo que 

esteve presente e aos ouvintes das rádios. Iniciou seu pronunciamento relatando de uma 

ligação do secretário de educação, que teve a humildade de o ligar e dar algumas explicações 

sobre o que foi tratado aqui, o qual o vereador acha que esse é o papel de uma pessoa pública. 

E o vereador deseja uma boa estada ao secretário e espera que o mesmo desempenhe um bom 

trabalho em prol da educação de Oeiras a qual precisa muito. Citou também da sessão anterior 

em que tinha abordado sobre a falta de alguns medicamento, onde entra o embate da política 

que a base situação ver de um jeito e a oposição ver de outro, mais isso é o parlamento a 

divergência de ideias. E o vereador foi parabenizado, onde muitas pessoas falaram que não 

tem medicamento, tem medicamento mais não tem todos da farmácia básica. E referiu-se ao 

secretário de saúde que olhe com carinho, em especial a vossa excelência Sr. Prefeito. Na 

sequência, citou que recebeu uma queixa de um morador, sobre o posto médico do Araiqueru, 

embora já esteja reformado, mais não estar funcionando, pessoas necessitando de atendimento 

médico, tendo que se deslocar para outra localidade. E ainda, foi procurado por alguns 

funcionários da saúde que estiveram retirado de seus contra cheques algumas vantagens, que 

já vinham recebendo há anos, sabendo que vantagens não são direitos adquirido, só se for 

legalizado através de leis, ai se passa o direito adquirido e qual a justificativa de se retirar 

algumas vantagens dos servidores da saúde. Em seguida, citou sobre a iluminação pública, e 

esteve andado em várias ruas e na rua ao lado do abastecimento não há nem uma lâmpada no 

poste colocada pela prefeitura, o que tem foi colocada pela população que fez coleta e 

compraram dois refletores e colocaram, e muitas outras ruas que não há lâmpadas. E pediu ao 

secretário de Infraestrutura que olhe com carinho por essas ruas. Após, o vereador Paulo 

Miranda pediu a parte no discurso, para relatar que fica feliz de ver o posicionamento hoje da 

Câmara de vereadores e tem certeza que o Sr. Prefeito Dinaldo Aires, não estar não 

insatisfeito com esses discurso, porque isso deve dar a ele uma orientação, mais que a 

população não tem memória curta e esta casa deixou de cobrar atitudes anterior. Em seguida, 
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o vereador Edson cita que seu posicionamento é esse e quando a população vem até si e lhe 

traz não pode ficar quieto, não pode omitir os fatos. Ademais, lamentou porque sendo servidor 

do tribunal não pode estar presente na audiência pública. Em seguida, relatou sobre os saques 

feitos do Funprev. Finalizou agradecendo a todos. Palavra faculta à vereadora Franciele 

Amaro, inicialmente agradeceu a Deus por mais uma sessão, cumprimentou as pessoas 

presentes, e na pessoa do presidente Paulo Miranda cumprimentou os nobres colegas de 

trabalho e a todos os ouvintes. Iniciou seu pronunciamento relatando da Secretária Municipal 

de Educação, parabenizando o Sr. Francinei Andrade que muito tem contribuído para 

educação de nosso Município, e em visita as escolas a vereadora pode observar, que estar 

tendo materiais para os professores, uma boa merenda escolar a qual é muito importante, onde 

muitas das vezes essas merendas são alimentação de muitas crianças. Na sequência, o 

vereador Joelson Moraes pediu aparte no discurso para, parabenizar a vereadora pelo 

discurso, e o Sr. Prefeito pela forma que ele estar tratando a questão da merenda escolar no 

Município, onde há muitas coisas erradas para resolver, mais muitas coisas já foram 

resolvidas. Em seguida, à vereadora Franciele parabenizou o vereador Izanides Filho, pelo seu 

requerimento. Após, se reportou sobre as obras que estão paralisadas no Município, as quais 

já foram feitas pela administração um levantamento, infelizmente grande parte dessas obras o 

recurso já foi repassado quase cem por cento. Ademais, citou sobre a saúde no Município, a 

qual está sendo muito criticada, o Secretário estar sendo muito citado, todos sabem que as 

cobranças são grandes e a responsabilidades são maior ainda, porem sabe-se que a população 

aumentou e com certeza com esse aumento as demandas são maiores. E para quem não sabe o 

recurso da farmácia básica, são de doze mil reais. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra 

facultada ao vereador Izanides Filho, iniciou agradecendo a Deus por mais uma oportunidade 

nessa casa de leis, na pessoa da vereadora Franciele Andrade cumprimentou a mesa e aos 

ouvintes das rádios. Inicialmente fez a leitura de sua indicação, e se refere que o programa 

não estar devidamente funcionando como deveria, no sentido de contemplar obrigatoriamente 

as escolas da zona rural, as quais necessitam receber alimentação escolar no tempo favorável. 

Em seguida, o vereador Ezequiel de Jesus, pediu a parte no discurso para citar que o diretor 

escolar ele já tem sua função na escola de desempenhar junto com os outros profissionais e 

ainda mais se ariscando em vim buscar a merenda escolar e com todo o trabalho manual de 

embarcar e desembarcar. Após, o vereador Izanides citou sobre a reunião que houve no 

Igarapé-preto junto com os outros vereadores, os quais foram demonstrar os seus apoios, e 

irão abraçar a causa. Também citou sobre a visita no Rio Itaucú, onde a escola estar 

precisando muito do poder Executivo, e que já foram tomadas algumas atitudes por partes da 

secretaria de educação. Depois, se reportou sobre a secretaria de saúde, o qual fez um pedido 

do posto do Rio Araiqueru sobre a reforma e a mesma já foi concluída, só estão aguardando 

os medicamentos e que até o dia vinte oito estarão reinaugurando o posto. Finalizou saudando 

a todos. Palavra facultada ao vereador José Siqueira, saudou a todos e em nome do Sr. 

Presidente vereador Paulo Miranda cumprimentou todos os nobres vereadores, as pessoas que 

se fizeram presentes e aos ouvintes das rádios. Iniciou seu pronunciamento citando sobre o 

Fundo do Funprev, que no dia seguinte seria a audiência pública para discutirem grandes erros 

do passado, onde noventa e nove por sento, da maioria do recurso eles foram desviados e não 

existe mais. E se referiu ao vereador Edson Farias, se lá atrás o mesmo tivesse sido favorável 

em colocar uma CPI nesta casa, talvez o rumo desse recurso seria diferente. Após, o vereador 
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Edson Farias pediu a parte no discurso para citar que, infelizmente nem um da base, nem da 

oposição teve a capacidade de elaborar uma CPI e trazer para essa casa, e que ninguém 

elaborou uma CPI para o mesmo assinar. Em seguida, o vereador José Siqueira parabenizou a 

Secretária de Agricultura, onde concluíram com sucesso o trabalho de informação ao povo de 

Oeiras do Pará, principalmente da BR 422, com reuniões em quase todas as comunidades. A 

secretária levou a informação sobre o pagamento de quinze por sento das dívidas. Ademais, 

citou que não ver esse governo dá uma resposta no período de seis meses por não ter como, e 

o vereador parabenizou, diante de toda a dificuldade mais tem merenda escolar de primeira 

qualidade quase em todas as escolas da BR 422, onde o vereador pode falar precisamente 

onde estar. Citou ainda que no dia em que o perceber, se faltar vontade de fazer o mesmo irá 

cobrar, mais não irá cobrar o impossível e nem defendera o indefensável. Finalizou pedindo a 

graça de Deus. Palavra facultada à vereadora Malena Batista, saudou a todos e em nome do 

Presidente Paulo Miranda saudou todos os nobres edis, e a todas as pessoas presentes. Iniciou 

seu pronunciamento citando, que a pedido de uma pessoa cedeu o dinheiro para a compra de 

uma bateria para a moto dos policiais, que estavam precisando. Em seguida, parabenizou o 

secretário de obra pela rua limpa de sua residência. E que também fez a doação de copos, os 

quais estavam precisando e mesmo estando ausente recebe ligações, reclamações pelo 

telefone, por mensagens no watsapp, de pessoas relatando que faltou dinheiro, de outras que 

não foi pago, e se estar sendo feito ou não, mais a vereadora pede respeito aos funcionários, 

porque sem eles secretarias nem uma funciona, mais quando são respeitados e valorizados 

eles trabalham com vigor, com mais determinação. Na sequência, se reportou a saúde, que 

assim mesmo faltando medicamentos, ultrassons, mais são doze mil reais, que no governo 

passado achavam que os tinham uma bola de cristal, mais também era resolvido. Até agosto 

de dois mil e dezesseis as coisa funcionavam, os salários estavam sendo pagos, não atrasavam 

os funcionários. Poderiam também dizer que quando assumiram o Município estava um caos, 

e que nos primeiros quatro meses de governo também foram cobrados, mais construíram 

escolas a do Caracurú, na Palmeira, construíram postos de saúde, construíram e deixaram a 

feira, clínica de fisioterapia. Creches foram deixadas inacabadas, mais mesmo sem ter 

dinheiro na conta as Creches foram terminadas. E vinte por sento foram deixados sim e 

porque não procurar saber a onde e quem levou o dinheiro que foi deixado para construir o 

posto de saúde. E a vereadora irá sempre defender Oeiras do Pará. Finalizou pedindo a graça 

de Deus. Palavra facultada à vereadora Maria Nahum, que saudou todos os nobres edis, as 

pessoas que se fizeram presentes, a todos os funcionários dessa casa de leis e aos ouvintes das 

rádios. Iniciou seu pronunciamento relatando que em algumas de suas visitas, citava que estar 

no mandato, estar como vereadora e que cada pessoa que votou em si, passou a 

responsabilidade de representa-los e tudo que estiver certo irá elogiar, mais aquilo que não 

estiver certo irá insistir em cobrar. E a vereadora fica feliz em saber que já se encontra 

remédios na secretaria de saúde. Sabendo que o repasse do Município é de doze mil reais, 

mais sabem que não é só os doze mil reais, porque a saúde a responsabilidade maior é do 

estado para funcionar, não é só a cobrança do Município, mais o gestor que estar, o secretário 

de saúde tem que cobrar do estado também. Em seguida, relatou que esteve na vila do Itaucu, 

no Araiqueru e no Camiranga. E deixou um requerimento verbal para o secretário de 

Educação, que o mesmo revice a situação porque no Itaucu funciona o ensino médio e os 

alunos do Camiranga, ainda não estudaram nem um dia por falta de barco para trazer esses 
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alunos e os mesmos estão sem estudar por não ter condições de irem até o Itaucu estudar. 

Depois, citou sobre o posto do Murujucar, a qual foi procurada por várias pessoas, que se tá 

funcionando o posto, mais que venha funcionar com atendimento, com medicações. Porque as 

pessoas chegam no posto e sempre estar fechado e ainda tem que buscar a técnica de 

enfermagem para atender no posto. Após, a vereadora pediu mais uma vez que arrume uma 

solução sobre as questões das pontes. E também sobre a iluminação pública, onde muitas das 

ruas estar precária a situação e até mesmo os conselheiros pediram para reivindicar, porque 

muitas das vezes dificulta o trabalho deles, e que administração reveza com carinho para que 

seja resolvido. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Joelson Moraes, 

que primeiramente agradeceu a Deus por mais uma oportunidade, agradeceu as pessoas que se 

fizeram presentes e a todos os ouvintes das rádios. Inicialmente parabenizou o vereador 

Izanides Filho, pelo seu requerimento, sabendo da situação que muitos diretores, professores 

passam para vim até a cidade buscar a merenda escolar. Em seguida, citou que esteve junto 

com os outros vereadores, visitando a escola do Itaucu, onde existe algumas pendencias, 

algumas cobranças dos alunos, mais o secretário de educação estará na vila do Itaucu 

visitando a escola. Na sequência, relatou que foi procurado por algumas pessoas sobre o surto 

de malária na região do Murunhir e o vereador juntamente com a pessoa, procuraram a 

secretaria de saúde, e agradeceu a funcionária Fabiane Amaro pela forma que os atendeu, e 

que também iria mandar uma equipe até a região para averiguar a situação fazendo o controle 

para eliminar essa situação. Após, se reportou sobre a situação dos medicamentos que 

felizmente a lei exige muitas coisas, até mesmo porque a empresa que ganhou é de Breves e 

tudo isso dificulta, se fosse uma empresa daqui de Oeiras que estivesse ganhado, seria mais 

fácil repor os medicamentos, mais fica feliz por ter chegado remédios na secretaria de saúde. 

Depois, o vereador relatou sobre a limpeza da praia, onde também é funcionário da secretária 

de obra e sabe das dificuldades que todos passam, e uma parte da praia do Marituba já foi 

limpa e que também outra equipe já limparam outras partes da frente da cidade. Em seguida, o 

vereador Paulo Miranda pediu a parte no discurso, para contribuir citando que ver os trabalhos 

dos funcionários da secretaria de obras, mais infelizmente parecem que os trabalhos 

desaparecem, mais os mesmos cumprem seus papeis, seus horários de trabalho. Após, o 

vereador Sérgio Barbosa pediu a parte no discurso contribuindo, que a limpeza que houve no 

mês de janeiro foi iniciativa de si mesmo, não na forma de querer se aparecer, mais vendo que 

cada cidadão pode contribuir com que tem para oferecer. Na sequência, o vereador Joelson 

Moraes, citou que aos poucos o governo vem melhorando o Município, muitas coisas erradas 

fizeram no passado, mais fizeram também coisas boas. E que se ver a boa vontade do prefeito 

em fazer as coisas certas, mais tudo no tempo certo e tudo que seja legal para que lá na frente 

ele não venha responder nem um processo e que seja tudo na forma da lei. O qual não pode 

pegar o dinheiro e comprar madeira, porque tem que ter uma licitação. Em seguida, à 

vereadora Malena Batista, pediu a parte no discurso para citar, como sempre diz que a 

madeira ela não tem mais o tempo certo de amadurecer e até porque hoje precisa ter uma 

certificação, para poder comprar a madeira de uma determinada empresa. Ademais, o 

vereador Joelson, citou que irá continuar fazendo seu trabalho, irá continuar fazendo o seu 

trabalho, irá cobrar as coisas erradas mas também irá elogiar quando estiver as coisas certas, 

finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao vereador Paulo Miranda, saldou o senhor 

presidente Joelson Moraes, que por hora presidio a sessão e em seu nome cumprimentou os 
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demais pares edis, a todos o que ouvem através das rádios e as pessoas que honraram com 

suas presenças. Iniciou seu pronunciamento, citando sobre o requerimento do vereador 

Izanides Filho, que essa é uma das nobres funções que tem o vereador de falar em nome de 

seu povo, o qual vossa excelência trouxe a esse plenário ao julgamento da soberania vontade 

dos ilustres vereadores, o qual estar sugerindo do poder executivo que cumpra com seu papel, 

da merenda chegar até as escolas. Em seguida, se reportou sobre o Funprev, e o vereador 

voltou a repetir e sempre irá bater na mesma tecla, que o prove se um dia depois desse 

instituto alguém tirou o dinheiro dessa instituição, deixou-se sim os prefeitos de repassar, 

como todos não conseguiram repassar, mais para tirar como tiraram tudo lesaram o instituto, o 

mesmo quer que o prove. Deixou que fique claro a todos a questão do Funprev da Audiência 

Pública, foi uma iniciativa dessa casa, para que pudessem esclarecer a razão e os fatos para a 

população. E citou ainda em público, a ex presidência dessa casa, não se submete-o a criação 

de uma CPI nessa mesa, não tinha fundamento, amparo legal ou não tinha numero o 

suficiente, o plenário descartou. A mesma não se submete-o disso, porque a presidência 

preside e encaminha a matéria e verifica a decisão final do plenário. Após, referiu-se para o 

secretário de saúde, que o faça uma avaliação em questão ao Dr. Flávio, o qual é médico e o 

vereador irá conversar também com o gestor do Município, que olhem com carinho essa 

questão. Na sequência, o vereador José Siqueira pediu a parte no discurso, citando que o Dr. 

Flávio é um grande médico, um grande ser humano, um cidadão que conhece os problemas de 

Oeiras, o qual tem prestado serviço relevante a população de Oeiras em sua farmácia. Em 

seguida, o vereador Paulo Miranda, citou sobre as Creches, o qual não estava autorizado a 

falar e que também não poderia em momento algum, o qual é amigo particular do Sr. João 

Monteiro hoje vice prefeito, o qual merece todo o seu respeito e da população de Oeiras, e que 

foi sua empresa que construiu as Creches e as Creches que não foram construídas, pediu em 

tribuna ao Sr. João Monteiro que encaminha-se a essa casa de leis, documentos do que ele 

aplicou todo o recurso que foi destinado para as Creches. Após, o vereador Edson Farias 

pediu a parte no discurso, citando que fazendo uma análise as empresas locais, mais 

precisamente as empresas do seu João Monteiro e a empresa do Luiz Moraes as duas em tese, 

se forem olhar elas quebraram, as quais não a receberam os valores que deveriam ter a 

recebido. Na sequência, a vereadora Franciele Andrade pediu a parte no discurso, relatando 

que cem por cento foi repassado da zona rural e não foram concluídas as obras e para 

esclarecer que daqui da cidade o repasse foi de oitenta por cento, falta apenas vinte por sento. 

Ademais o vereador Paulo Miranda finalizou lendo uma mensagem. Palavra facultada ao 

vereador Sérgio Barbosa, saudou a todos, a mesa constituída e aos ouvintes das rádios. Iniciou 

seu pronunciamento parabenizando os vereadores Osvaldo, Joelson, Izanides, Ezequiel e a si 

mesmo pela conquista, o qual o microcrédito estar sendo concluído, as vinte e cinco pessoas 

estão sendo beneficiadas e cabe a eles da andamento nesse processo. Parabenizou também o 

Deputado Vladimir Costa, pela iniciativa de ter concedido para Oeiras um Médico 

Ginecologista, e o vereador já designou para tratar com o Secretário de Saúde, uma sala para 

que venha a receber esse Médico. E também o deputado Vladimir Costa, junto à secretária de 

esporte e lazer do estado a Sr. Reinilse Nicodemos, que teve a iniciativa de ajudar, com todos 

os instrumentos que foi solicitado através de ofícios, pelo diretor da escola Sr. Dilael Martins, 

os quais se comprometeram de mandar. Agradeceu também à vereadora Melena Batista, que 

os ajudou com algumas flautas. Em seguida, se referiu-se a vila dos Montes das Oliveira que 
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fica no Rio Itaucú, que através do coronel Nil deputado Estadual já fizeram uma solicitação 

de uma Ambulancha, e irá fazer o pedido em público que seja atendida a essa vila, devido a 

distância e as péssimas condições de outras embarcações que não são adequadas. Após, citou 

sobre o vereador Osvaldo Alves, o qual tem o total respeito e consideração enquanto vereador 

o mesmo tem a grande responsabilidade de representar o povo. Ademais, se referiu a quadra 

do Pet, onde uma parte se encontra no escuro e se referiu ao Secretário de Infraestrutura que 

já foi a reivindicação pelo vereador, pelo secretário de cultura, pelo secretário de esporte e o 

vereador não consegue entender, que não exista uma possibilidade de ajeitar essa situação. Na 

sequência, o vereador Edson pediu a Parte no discurso, para complementar que, o que se ver 

na quadra do Pet, são as luzes para cima, onde são coisas fáceis de se resolver. Logo em 

seguida, o vereador Joelson Moraes pediu a parte no discurso, onde achava que teriam que ir 

conversar com o Secretário de Administração para resolver essa situação. Após, o vereador 

Sérgio Barbosa, relatou que já esteve questionando com vários e que nada foi resolvido, o 

qual veio a público pedir para ver se alguma solução seja tomada. Finalizou agradecendo a 

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

Requerimento Legislativo nº 006/2017, de autoria do vereador Izanides Filho, 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, Rosiane Vieira Machado, Secretária e demais vereadores presentes. Sala das 

sessões da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, Plenário Rosa Feliz Pereira, dezenove de 

abril de dois mil e dezessete. O cd da Sessão Ordinária de dezenove de abril, onde consta os 

discursos na integra, encontra-se no arquivo dessa casa.   
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Primeiro (a) Secretário (a) ______________________________________________________ 
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Vereador (a): ________________________________________________________________ 

Vereador (a): ________________________________________________________________ 

Vereador (a): ________________________________________________________________ 

Vereador (a): ________________________________________________________________ 

Vereador (a): ________________________________________________________________ 

Vereador (a): ________________________________________________________________ 
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