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Ata da décima Sessão Ordinária, do primeiro 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 

Edson Farias. Composta a mesa foi efetuada a chamada dos vereadores presentes: 

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

Paulo Miranda Gonçalves, Edson Farias, Maria Nahum, Franciele Andrade Amaro, 

Osvaldo de Oliveira Alves e Joelson Moraes. Houve a ausência do vereador Sérgio 

Batista Barbosa, por problema de saúde. E Malena Gaia Batista a qual mandou o seu 

atestado médico, por motivo de terapia realizada em regime hospitalar. Após a chamada 

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. Após, o Sr. Presidente colocou em aprovação a leitura da Ata, a qual 

foi aprovada por unanimidade. Na Sequência, foi efetuada a leitura dos expedientes em 

pauta: A) Expedientes Oriundos do Executivo: Ofício nº 124/2017 – GP - PMOP, de 

vinte e oito de abril de dois mil e dezessete, que encaminha o Projeto de Lei nº 

002/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 

de dois mil e dezoito e dá outras providencias. Projeto de Lei nº 002/2017 – que 

dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de dois mil e 

dezoito e dá outras providências. B) Expedientes Oriundos do Legislativo: Ofício 

nº 005/2017, de dois de maio de dois mil e dezessete, que encaminha a comissão de 

Leis, Justiça e Redação Final (COLEJURF), o Projeto de Lei nº 002/2017, oriundo 

do Executivo, o qual dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 

Exercício Financeiro de dois mil e dezoito e dá outras providencias, para devidas 

análises e posterior parecer. Ofício nº 056/2017, de dois de mil de dois mil e 

dezessete, que encaminha a comissão de Finanças e Orçamentárias (CFPFFO), O 

Projeto de Lei nº 002/2017, Oriundo do Executivo, o qual dispõe sobre a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de dois mil e dezoito e dá 

outras providências, para devidas análises e posterior parecer. Ofício nº 057/2017, 

que encaminha a Comissão de Finanças, Patrimônio, Fiscalização Financeira e 

Orçamentária (CFPFFO), a prestação de contas, oriundas do tribunal de Contas 

dos Municípios – TCM, do Ex-prefeito Dulcídio Ferreira Pinheiro, referente ao 

Exercício Financeiro de dois mil e quatro, para devidas análises e posterior 

parecer. Ofício nº 058/2017, de dois de maio de dois mil e dezessete, que 

Encaminha a Comissão de Finanças, Patrimônio, Fiscalização Financeira e 

Orçamentária (CFPFFO), a Prestação de Contas, oriundas do Tribunal de Contas 

dos Municípios – TCM, do Ex-prefeito Edivaldo Nabiça Leão, referente ao 

Exercício Financeiro de dois mil e doze, para devidas análises e posterior parecer. 

Indicação Legislativa nº 007/2017 – de autoria da vereadora Franciele Amaro, a 

qual sugere do Chefe do Executivo Municipal que seja realizada a nomenclatura 

de identificação das ruas, travessas e passagens do Bairro Nova Oeiras. Indicação 

Legislativa nº 008/2017 – de autoria do vereador Osvaldo Alves, o qual sugere ao 

Chefe do Executivo Municipal a reforma de toda a estrutura de pontes da Av: XV 

de novembro – Bairro Liberdade, para que seja sanado o problema de locomoção 
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presente naquele local. C) Expedientes Oriundos de Outras Origens: Ofício nº 

217/15/SUBSEC-TCM, de doze de fevereiro de dois mil e quinze, que encaminha o 

processo nº 520012012-00 referentes à prestação de contas da Prefeitura Municipal 

de Oeiras do Pará, de responsabilidade do senhor Edivaldo Nabiça Leão, no 

exercício financeiro de dois mil e doze. Ofício nº 255/17/SEC-TCM, de fevereiro de 

dois mil e dezessete, que encaminha o Processo nº 520012004-00 referente à 

prestação de contas da Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará, de 

responsabilidade do Senhor Dulcídio Ferreira Pinheiro, no exercício financeiro de 

dois mil e quatro. Logo depois se passou para o pequeno expediente, no qual nenhum 

vereador se inscreveu para se pronunciar. 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 Joelson Moraes. Iniciou agradecendo a 

Deus por mais uma oportunidade e em nome do presidente Paulo Miranda saudou todos 

os nobres colegas, a todas as pessoas que se fizeram presentes e aos ouvintes das rádios. 

Inicialmente parabenizou o vereador Osvaldo Alves pela sua indicação 008/2017, a qual 

pede a reforma e construção da rua quinze de novembro, onde a ponte se encontra 

precária e segundo o secretário já estar encaminhado para fazer a ponte de concreto 

dessa rua. E também parabenizou a vereadora Franciele Amaro, pelo seu requerimento, 

onde percebe-se que a cidade precisa fazer algumas melhorias. Em seguida, citou sobre 

suas visitas pelas ruas da cidade e uma delas foi a rua da Aloizio Thiago, onde houve 

muita reclamação sobre a iluminação pública. E pediu para o Secretário de 

Administração, que possam fazer uma vistorias nas ruas, onde muitas famílias ficam 

com medo de sair à noite. Na sequência, citou sobre o PET a brinquedo O teca, onde 

esteve junto com o vereador Osvaldo e viram a situação que se encontra, onde a 

quentura é muito grande. E fez um requerimento verbal pedindo para a Administração 

que olhe com carinho essa questão da Brinquedo O teca. Após, se reportou sobre o 

transporte escolar onde algumas coisas estar acontecendo no Município em relação ao 

pagamento devido algumas empresas não serem do Município e infelizmente tiveram 

que fazer a licitação, onde algumas empresas que ganharam e ainda não trouxeram toda 

a documentação para fazer a liberação e pagar os barqueiros. E tudo isso não é culpa do 

Governo e sim responsabilidade das empresas. Ademais, fez um requerimento verbal 

pedindo a cópia do contrato da Assessoria Jurídica da Prefeitura, para saber quanto é 

que eles pagam se é só para vim uma vez no mês, porque muitas coisas estar 

acontecendo e atrasando é por culpa da Assessoria Jurídica. Em seguida o vereador José 

Siqueira pediu a parte no discurso, citando que a primeira coisa tem que saber se essa 

Assessoria Jurídica é contratada pessoal ou é escritório. Depois, o vereador Joelson 

Moraes, citou que quer dá uma olhada no contrato para informar qual é a realidade. 

Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Ezequiel de Jesus, saudou 

o Sr. Presidente Paulo Miranda, os colegas vereadores, o povo que esteve presentes e 

aos ouvintes das rádios. Iniciou seu pronunciamento parabenizando todos os 

trabalhadores pelo dia primeiro de maio, esses trabalhadores que tanto contribui, 

principalmente os trabalhadores do Município. E também da manifestação que houve no 

último dia vinte e oito no Brasil inteiro e no Município. Após, citou que esteve numa 
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comitiva de vereadores junto ao prefeito Dinaldo Aires, em busca de informação do 

pagamento do transporte escolar. Em seguida, referiu-se sobre a iluminação pública, 

mais tem que se entender também a situação de certos locais e segundo o Prefeito, está 

sendo cuidado para que realmente se possa resolver. E também relatou sobre as pontes 

da quinze de novembro, onde a situação da ponte já faz tempo que está danificada. Em 

seguida, parabenizou os vereadores Osvaldo Alves e Franciele Amaro pelas suas 

indicações. Após, citou que a Administração do Sr. Dinaldo Aires, tem muitos pontos 

negativos, mais também tem muitos pontos positivos. E uns dos pontos bom é a 

merenda escolar de primeira qualidade, principalmente do interior, porque não há 

diferença de cardápio quanto da cidade, quanto do interior. Finalizou lendo uma 

mensagem. Palavra facultada ao vereador Edson Farias, saudou o Sr. Presidente Paulo 

Miranda, em nome da vereadora Maria Nahum saudou os eminentes vereadores, os 

eminentes funcionários da casa de leis, ao povo que se fez presentes e aos ouvintes das 

rádios. Iniciou seu pronunciamento, relatando da entrada do documento da Lei de 

Diretrizes Orçamentária da LDO, onde o Executivo mostra o respeito com a casa e 

manda dentro do tempo que a lei determina, o qual é uma Lei importantíssima, ela vai 

nortear a loa, ela dá subsídio para que se possa elaborar a Lei Orçamentária. Em 

seguida, parabenizou os nobres vereadores Osvaldo Alves e a vereadora Franciele 

Amaro, pelas suas indicações. Citou ainda que o Assessor Jurídico Dr. Sérgio, o qual foi 

atropelado bruscamente pelo trânsito caótico e abandonado em Oeiras do Pará. Mas 

quem sabe se já tivesse colocado a normatização do trânsito em Oeiras, talvez isso não 

teria acontecido. E o vereador deixou seu apelo, que possam começar a normatizar, 

cadastrar com as nomenclaturas nas ruas, identificando e colocando sinalização. Após, 

citou que é corriqueiro ainda a falta de medicamento e fica triste quando recebe uma 

receita que a pessoa vai na secretaria de saúde e não encontra aese é de se lamentar. 

Relatou ainda que a sala de observação, ainda estar sem ventilador e a culpa não é do 

diretor, médico, enfermeiro, dos funcionários de saúde que lá estão, a culpa é da gestão. 

Na sequência, a vereadora Maria Nahum pediu a parte no discurso, citando do 

medicamento, a qual tosse para tudo dá certo, porque quem vai ganhar é a população e 

fica feliz quando tem medicamento porque não vai ser procurada para estar dando 

remédios. Em seguida, o vereador Edson Farias citou sobre o esporte de Oeirense, o 

qual parece que estar havendo um mal entendimento entre o Destacamento de Esporte e 

a liga, a qual estar prejudicando o Município de Oeiras. E para ter jogo os próprios 

atletas foram amarrar o alambrado do Estádio que é Municipal. Depois, citou sobre a 

situação dos barqueiros que é crítica e onde é que estar as empresas e a cooperativa que 

ganhou com seus recursos. Após, o vereador Joelson Moraes pediu a parte no discurso 

para citar que, a cooperativa ela é daqui do Município e ela já entregou toda sua 

documentação e os repasses já estão sendo feito, mais o que está dando problema é a 

parte das duas empresas. Ademais, o vereador Edson Farias relatou sobre as questões 

das bolas nas ruas onde crianças, adolescente jogam bola e que já foi procurado por 

várias pessoas que está difícil trafegar principalmente finais de semana e pediu que a 

prefeitura olha-se, fizesse uma campanha educativa, porque iria amenizar o trafego. 

Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada à vereadora Franciele Amaro, saudou 

mailto:camaraoeiras715@gmail.com


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 

 

4 

 

a todas as pessoas que se fizeram presentes, e no nome do Sr. Presidente Paulo Miranda 

saudou a mesa e aos ouvintes das rádios. Iniciou seu pronunciamento fazendo a leitura 

de sua indicação nº 007/2017, a qual sugere ao Chefe do Executivo Municipal, que seja 

realizada as nomenclatura de identificação das ruas, travessas e passagens do Bairro da 

Nova Oeiras. A qual se faz necessário em função das ruas não possuírem nomes, apenas 

são tituladas pelos moradores, em função disso dificulta os trabalhos principalmente do 

Correio, onde essas ruas cresceram de formas desordenadas. Relatou ainda que o Bairro 

Nova Oeiras, foi contemplado com o programa do projeto Luz para todos do Governo 

Federal e provavelmente ainda este mês será colocado. Após, citou sobre suas visitas 

que vem fazendo na cidade, onde já esteve nas escolas e ultimamente estar visitando as 

Secretarias, onde pode observar a dedicação de cada Secretário, de cada pessoa, 

funcionários, onde todo mundo estar empenhado em fazer o melhor, e com isso a 

deixou muita motivada, porque é isso que todos estão esperando. Ademais, convidou 

seus nobres colegas, para que todos se huna, que todos deem as mãos em função do 

Município. Na sequência, o vereador Joelson Moraes pediu a parte no discurso, citando 

que não são nem um e nem dois ou três vereadores que cobram, todos cobram os quais 

estão fazendo o seu papel de vereador, onde é importante porque o povo percebe que 

todos estão exercendo seu papel. Em seguida, o vereador Ezequiel de Jesus pediu a 

parte no discurso para contribuir, citando que os mesmo não devem só cobrar, mais 

também tens que buscar formas para contribuir. Depois, a vereadora Franciele, citou 

que o recurso da farmácia básica, são de doze mil reais e a farmácia básica é de 

competência do Município, o qual é humanamente impossível dar para uma população 

de trinta e um mil habitantes. Após, parabenizou o vereador Osvaldo Alves, pela sua 

indicação. E também parabenizou o poder Executivo, o qual encaminhou a LDO em 

tempo hábil. Finalizou a gradecendo a deus por mais uma oportunidade. Palavra 

facultada ao vereador Izanides Filho, saudou a todos e em nome do vereador Edson 

Farias saudou a mesa constituída e aos ouvintes das rádios. Iniciou seu pronunciamento, 

relatando da reunião que houve com o Sr. Prefeito para cobrar alguns assuntos 

referentes ao bem estar do povo. E um deles foi da reforma do mercado de peixe, do 

abastecimento de água, o qual é um setor que ajuda bastante o povo de Oeiras. E citou 

que tudo que o Sr. Prefeito fizer em prol do bem estar de Oeiras irá falar e se estiver 

errado também irá falar. Em seguida, parabenizou o Sr. Prefeito, pela energia da Nova 

Oeiras. Na sequência, perguntou-lhe ao Sr. Presidente Paulo Miranda. O qual recebeu 

ligações de alguns amigos sobre a CPI do FUNPREV e pediu para o presidente 

esclarecer como estar o andamento, as possibilidades de ter a CPI. Depois, repassou a 

palavra ao Sr. Presidente o qual respondeu que a CPI, ela tem um começo, meio e fim 

se o vereador principalmente o Legislador ele já é proibido de mentir situações, ainda 

mais numa CPI que ele vai ter poder de interrogar alguém. Citou que depois da 

Audiência Pública, já estão tomando todas as precauções. Na sequência, o vereador 

Edson Farias pediu a parte no discurso, para citar que a CPI é de sub importância para a 

sociedade, principalmente para os funcionários públicos do município e o vereador acha 

que há uma ansiedade que deve criar uma CPI, porque um dos assuntos é a recuperação 

do dinheiro, e segundo quem cria a CPI é o parlamento. Depois, o vereador Izanides 
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Filho, cita que fica indignado com o dinheiro da previdência, porque é um dinheiro a 

modo de nível nacional, onde várias instituições grande pegam e na hora de repô não faz 

e quem sofre é o funcionário público. Após, citou sobre a feira, o qual foi procurado 

pelos feirantes, onde a maior parte não é de acordo em se passar para feira por conta da 

estrutura que se encontra. Na sequência, citou sobre os barqueiros e foram informados 

que ainda essa semana sairá o pagamento. Ademais, parabenizou os vereadores 

Franciele Amaro e o vereador Osvaldo Alves, pelas suas indicações. Finalizou 

agradecendo a deus. Palavra facultada ao vereador José Siqueira, inicialmente 

cumprimentou a mesa constituída em nome do Sr. Presidente vereador Paulo Miranda, 

as pessoas que horaram com suas presenças e aos ouvintes das rádios. Iniciou seu 

pronunciamento relatando de uma reunião que ouve no igarapé-preto, junto com as 

pessoas da Associação do Recanto dos Quilombolas, onde debateram alguns assuntos 

juntamente com uma comissão do Banco do Basa, Secretário de agricultura. Deixou 

também registrado o qual esteve no Melancial e parabenizou o riu Oeiras pela 

Organização de como eles fazem a festa comunitária. Após, citou sobre a CPI a qual é 

uma preocupação para todos, onde o presidente foi muito claro em colocar, que os 

mesmos precisam de um amparo jurídico, para que as coisas sejam cometidas certas. E 

quem tem interesse, que seja estruturado uma CPI, que os mesmos se juntem para 

discutir, porque a CPI ela tem que ser votada. Na sequência, o vereador Paulo Miranda 

pediu a parte no discurso citando que existe um requerimento elaborado do pedido de 

CPI, através do vereador Joelson Moraes já estar, inclusive o mesmo encaminhou sobre 

a questão do FUNPREV. E o vereador deixou claro, que vai ter o trabalho de conduzi-la 

para que o bom andamento aconteça e não irá votar. Em seguida, o vereador José 

Siqueira, cita que acharia perigoso começar do ia pop, porque os mesmo não tem um 

fato, onde só tem do FUNPREV de dois mil e treze a dois mil e dezesseis, várias 

transferências comprovando para a Ezoto. Na sequência, o vereador Joelson Moraes, 

pediu a parte no discurso em que acha que devem fazer uma reunião entre todos, 

juntamente por causa de divergências de ideias e no seu entendimento deveria criar a 

CPI desde quando foi criado o FUNPREV. Depois, o vereador José Siqueira citou que 

com certeza irá ser instalada a CPI, para dar uma resposta de quem realmente estar 

certo. Ademais, parabenizou o vereador Osvaldo Alves, pela sua indicação. Finalizou 

pedindo a benção de Deus. Palavra facultada à vereadora Maria Nahum, iniciou 

saudando a todos os vereadores, as pessoas que se fizeram presentes e aos ouvintes das 

rádios, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade concedida. Iniciou seu 

pronunciamento citando que a mesma estar como parlamentar e vereadora como estar 

do Município, e a mesma tem se mantido com uma boa união com todos e não irá se 

calar em questão de defender o povo. Mais a mesma torce pelo Município e como 

vereadora que estar reivindica para a melhoria do Município. Após, esclareceu que as 

pessoas que tem contrato tem que ficar certo um ano. Também esclareceu que no seu 

discurso passado, a mesma estava reivindicando por mais vigias, onde teve pessoas que 

falaram que a mesma era culpada de algumas pessoas já estarem despedidas, apenas 

reivindicou por mais vigias para o trapiche hidroviário, onde a mesma ainda não tem o 

poder de tirar e nem colocar ninguém. Em seguida, parabenizou o vereador Osvaldo 
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pelo seu requerimento, onde quem ganha é o povo. E também as outras pontes e umas 

delas é a ponte da liberdade, onde no começo estar ajeitada, mais pro final da ponte 

estar precária a situação. Na sequência, fez um requerimento verbal, na questão da 

manutenção das máquinas, onde algumas pessoas estão preocupadas, devido algumas 

máquinas não estarem funcionando e as ruas estão precárias. Em seguida, o vereador 

Paulo Miranda pediu a parte no discurso citando, que o mesmo procurou o prefeito para 

citar sobre as máquinas e o prefeito informou que estava na Secretaria de Infraestrutura, 

de Agricultura uma equipe técnica de uma empresa autorizada fazendo um 

levantamento dessas máquinas para que possa recupera-las. Depois, a vereadora Maria 

Nahum citou que ficou feliz que o pagamento dos barqueiros estará saindo ainda estar 

semana. Ademais, deixou claro na questão da CPI, que todos os funcionários tem seu 

apoio e na sua opinião que seja feita desde o começo. Finalizou agradecendo a Deus. 

Palavra facultada ao vereador Osvaldo Alves, saudou a todos em nome do vereador 

Ezequiel de Jesus saudou a mesa constituída, as pessoas que se fizeram presentes e aos 

ouvintes das rádios. Iniciou seu pronunciamento fazendo a leitura de sua indicação, o 

qual sugere ao Chefe do Executivo Municipal a reforma de toda a estrutura de pontes da 

Avenida Quinze de Novembro do Bairro da Liberdade, a qual o vereador indicou 

porque a mesma precisa ser construída outra, o qual pede que o prefeito olhe com 

carinho essa situação. Após, citou para os moradores do interior, que em breve estarão 

retornando com suas visitas novamente. Depois, relatou que esteve conversando com o 

Secretário de Educação e o mesmo informou que o pagamento dos barqueiros ainda 

essa semana será resolvido. Em seguida, citou sobre a CPI, a qual é uma preocupação 

para todos e o mesmo não é de acordo que seja feito só da gestão passada, mais 

concorda que seja pelo menos da fundação do FUNPREV, mais o mesmo é de acordo 

com a CPI. Na sequência, citou que esteve com o prefeito conversando sobre a Nova 

Oeiras, a qual a luz estar chegando e até mesmo estará chegando até o quinquió. 

Ademais, relatou que esteve na Secretaria de Saúde, onde pôde ver e falar com a 

enfermeira Mônica, onde informou que se tem sim remédios controlados e outros 

medicamentos. Na sequência, o vereador Joelson Moraes pediu a parte no discurso, 

onde informou que o medicamento controlado já estar à disposição na Secretaria. Em 

seguida, a vereadora Maria pediu a parte no discurso, citando que fica feliz por saber 

que já se encontra medicamentos. Depois, o vereador Osvaldo Alves relatou que alguns 

pais o procuraram em relação ao PET e junto com o vereador Joelson Moraes foram até 

o local e comprovaram que realmente não tem condições devido ao calor ser muito e 

pediu carinhosamente ao Sr. Prefeito, que olhe com carinho. Finalizou deixando uma 

mensagem. Palavra facultada ao vereador Paulo Miranda, saudou o Sr. Vereador 

Joelson Moraes que por hora presidiu a sessão e aos senhores vereadores que estiveram 

presentes, as pessoas que se fizeram presentes e aos ouvintes das rádios. Iniciou seu 

pronunciamento relatando dos requerimentos dos senhores vereadores Osvaldo Alves e 

Franciele Amaro e essa é uma das funções outorgadas ao vereador e função de legislar 

em função do povo. O requerimento as indicações é o vereador trazendo ao 

reconhecimento do Executivo, as demandas em que o município estar precisando e a 

partir de sua aprovação deixa de ser uma matéria específica do vereador e passa a ser 
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uma matéria da casa. Após, citou sobre a LDO, a qual é uma matéria mais importante 

que todos tem, porque além de ser uma Diretriz Orçamentaria, ela é que vai direcionar o 

orçamento do Município, a qual vai nortear ao orçamento e é uma lei que 

minunciosamente tem que ter muito cuidado e muita calma, porque irão estar 

direcionando o Orçamento para o ano de dois mil e dezoito. Onde a responsabilidade é 

jogada na costa de todos os vereadores e todos tem que ter muito cuidado. Em seguida, 

relatou que encontra-se na casa de leis as prestação de contas do exercício anteriores e 

do ex-prefeito Dulcídio Ferreira Pinheiro, rejeitada pelo Tribunal Regional de Conta do 

município e prestação de conta do ex-prefeito Edvaldo Nabiça Leão, rejeitada pelo 

Tribunal de Contas com parecer prévio. Citou que já encaminhou o ofício e enquanto 

estiver presidente irá da encaminhamento tudo em tempo hábil. Após, o vereador Edson 

Farias pediu a parte no discurso para contribuindo sobre as copias da prestação de 

contas, a lei diz que é obrigatório distribuir a todos os vereadores, mais a lei não 

acompanhou o retrocesso porque antes se mandava toda a papelada para o tribunal e 

hoje se manda por meio magnético. E o mesmo propôs sua opinião, que se fizesse uma 

ata de toda a documentação. Na sequência, o vereador Paulo Miranda citou sobre a CPI 

que todos tem que ter muito cuidado, muita cautela em que vão fazer para que todos não 

sejam injustos com ninguém. Em seguida, citou sobre as licitações, o qual o mesmo tem 

um pouco de conhecimento na área e uma empresa que ganha uma licitação, ela tem que 

ter suporte financeiro, empenho de mercadoria, entrega de nota fiscal e depois 

pagamento. E quem não tem suporte, não deve participar de licitação para querer 

vender. Ademais, citou que foi feito um pregão na modalidade eletrônica, que é um 

meio de maior transparência no modelo de licitação, o qual é acompanhado em tempo 

real. E pode ver de um cidadão de uma empresa, parece que ele estar usando o nome de 

uma instituição de nome e renome desse país, o mesmo estar usando o nome do 

Ministério Público um órgão de intimidar, e o Ministério Público é um Órgão 

fiscalizador. E esse processo irá obedecer todos os tramites legais e só será homologado 

quando a acessória jurídica disser que estar tudo oquei. Ademais, citou que a 

Administração Pública, tem que ter zelo, tem que zelar pelas obras públicas que o 

prefeito deixa. E é dever do gestor investir na melhoria e qualidade de vida do povo e do 

Município. Finalizou agradecendo a Deus. Após, os pronunciamentos passou-se a 

seguinte ordem do dia: votação do Requerimento Legislativo nº 007/2017, de autoria 

da vereadora Franciele Amaro, o qual foi aprovado por unanimidade. Votação do 

Requerimento Legislativo nº 008/2017, de autoria do vereador Osvaldo Alves, o qual 

foi aprovado por unanimidade. 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, ____________________ e demais vereadores presentes. 

Sala das sessões da Câmara Municipal de Oeiras do Pará. Plenário Rosa Feliz Pereira, 

três de maio de dois mil e dezessete. O cd da sessão Ordinária de três de maio de dois 

mil e dezessete, onde consta os discursos na integra, encontra-se no arquivo dessa casa. 

 

Cientes: 
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