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Ata da décima oitava 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 José Silva Siqueira. Composta a 

mesa foi efetuada as chamadas dos vereadores presentes: Joelson Cunha de Moraes, Ezequiel 

Oliveira de Jesus, Edson Farias, Franciele Andrade Amaro, Izanides Dinis Pimentel Filho, 

Priscila Santa Maria e José Silva Siqueira. Houve a ausência dos vereadores José Paulo 

Miranda Gonsalves, que justificou com atestado médico, o qual estar em tratamento de saúde. 

Maria Nahum, comunicou que estar viajando para Belém a serviço do Município. Malena 

Gaia Batista, justificou que tem uns compromisso em Belém como vereadora. 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. Após o Sr. Presidente colocou em discussão, votação e aprovação da ata da sessão 

ordinária anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, foi efetuada a leitura 

dos expedientes em pauta: A) Expedientes Oriundos do Executivo: Nenhum. B) 

Expedientes Oriundos de Outras Origens: Ofício nº 334/2017 – SJ, Comarca de Oeiras 

do Pará. C) Expedientes Oriundos do Legislativo: Nenhum. Logo 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. Palavra facultada ao vereador Joelson Cunha de 

Moraes, iniciou seu pronunciamento dando boas-vindas aos nobres colegas, que todos possam 

lutar por melhorias para o Município. Em seguida, parabenizou o governo pelo Festival do 

Camarão, que consertesa foi uns dos melhores festival que já houve em Oeiras do Pará, apesar 

de todas as crises que todos estão superando o governo mostrou que tem que continuar a 

cultura do Município, juntamente com o torneio de férias, que apesar de muitas dificuldades 

mais o povo pôde prestigiar. Na sequência, citou sobre os problemas de insegurança que o 

Município vem passando, onde o povo de Oeiras já não se sentem mais seguros, onde estar 

ocorrendo assaltos e quem era para estar dando segurança para todos é o primeiro que estar 

fazendo arruaça, tentando intimidar, onde no domingo infelizmente aconteceu uma situação 

na praça, onde tinha muita gente, muitas crianças e por irresponsabilidade de um policial 

quase acontece morte.E o vereador pediu para os colegas que juntos possam estar tomando 

providencias, chamando o comandante para dar explicações da real situação. Após, o vereador 

Sérgio Barbosa, pediu a parte no discurso para contribuir sobre a insegurança no Município, 

citando que infelizmente é a realidade do país e que todos como legisladores, como 

vereadores devem contribuir junto com a administração e em parceria com a administração 

pública e lançar um projeto de lei, onde cria a Guarda Municipal com o poder de polícia que 

já vem sendo executado em Belém, onde vai aumentar o efetivo e fazer um trabalho melhor. 

Depois, o vereador Joelson Moraes, deixou sua indignação em relação a insegurança no 

Município. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao vereador Ezequiel de Jesus, 

iniciou seu pronunciamento citando sobre o papel do vereador os quais tem sidos muitos 

cobrados e uma das situações é que o papel do vereador é fiscalizar e legislar, os quais não 

tem autonomia e nem recursos financeiros para atender a demanda da população, mais 

acredita no Gestor Municipal que as coisa irão começar a fluir mais. Em seguida, relatou 

sobre sua ida sobre a Vila do Melancial, onde estiveram no último dia dezoito, dezenove e 
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vinte de julho a trabalhos acadêmicos da Universidade Federal do Pará. O qual trouxe um 

ofício da comunidade onde tem setenta e duas assinaturas de pessoas que solicitam o mais 

rápido possível a reabertura do posto de saúde e o mesmo gostaria que o gestor dentre de suas 

possibilidade que reative o mais breve possível o posto. Na sequência, citou sobre a 

insegurança em Oeiras do Pará e que dentre outra é a realidade, tá difícil e o mesmo estar 

juntamente com a assessoria jurídica da casa de leis, criando um projeto de Lei do Guarda 

Civil Municipal. Após, citou que durante o recesso estiveram visitando as localidades do 

Melancial, Castanheira, BR 422, Igarapé Preto e outras mais reforçando seus compromisso 

com o povo de Oeiras do Pará. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador 

Edson Farias, iniciou seu pronunciamento se reportando sobre o ofício 334/2017 – SJ, 

Comarca de Oeiras do Pará da lavra do fórum da decima comarca, qual pede o prédio da 

Câmara Municipal para o dia vinte dois e vinte três de agosto de dois mil e dezessete. E o 

mesmo alvitrou que as sessões, elas são ordinárias regimental e a lei diz que tem que ser 

quarta-feira as dezoito horas no prédio da Câmara e a sessão do júri ela é marcada por livre 

arbitro do juiz é ele que determina o dia que vai marcar, portanto o vereador sugeriu que 

oficialize a vossa excelência o senhor Juiz invocando o princípio, a harmonia entre os poderes 

e o mesmo pensa que o prédio deve ser disponibilizado sim, menos que ele se comprometa 

das dezessete horas suspender se ainda esteja o tribunal do júri, para que possa ter a sessão. 

Após, o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no discurso citando que concorda com o 

vereador Edson Farias, porque se todos forem de acordo as sessões do dia nove e do dia 

dezesseis será suspensa e se for ceder para o dia vinte dois só haverá sessão no dia trinta e irão 

procurar a melhor forma possível para mandar a resposta para eles e consertesa terá sessão 

normalmente. Depois, o vereador Edson Farias, citou que mande uma cópia do regimento 

interno para ele que é lei. Na sequência, o vereador José Siqueira pediu a parte no discurso, 

citando que concorda com a tese do vereador Edson Farias e se havia uma possibilidade da 

casa comunicar o Juiz, para que nesse próximo julgamento se a possibilidade respondendo 

que vai ser cedido, mais que na quarta-feira que vá até as dezessete horas. Em seguida, à 

vereadora Franciele Amaro pediu a parte no discurso, citando que concorda com a questão da 

data, mais por outro lado tem que se ver que tem toda uma logística e se ele marcou essa data 

com certeza o preso já foi avisado e o estado manda até aqui e a mesma não sabe como 

funciona em relação a isso e será que teria como dizer para o Juiz que não é possível e de 

repente adiar. Ademais, o vereador Edson Farias relatou que o tribunal de júri ele tem data e 

hora para início e ele não tem data e nem hora para terminar, pode durar duas a três horas ou 

até uma semana. Após, o vereador Sérgio Barbosa, pediu a parte no discurso para contribuir 

sobre o que a vereadora Franciele Amaro citou, que apenas foi solicitado o prédio mais ainda 

não foi liberado, então existe a possibilidade de mudar a data. Depois, o vereador Edson 

Farias citou que ele tome conhecimento do regimento, para os próximos júri que ele marcar, 

que já não merque no dia de quarta-feira. Em seguida, se reportou sobre a insegurança 

pedindo a senhora diretora da casa, que convoque uma reunião extraordinária da Comissão de 

Assunto Sociais, no qual o mesmo estar presidente para o dia quatro as dezessete horas, para 

tratar desse assunto. E levar o acontecimento que houve na praça até o conhecimento do 

Ministério Público do Juiz. Porque é inadmissível em Oeiras do Pará, um policial à paisana 

colocar uma pistola do estado no cós e sair bebendo fazendo o que fez na praça, sem 

menosprezar e sem deixar de reconhecer o bom serviço da Policia Militar em Oeiras do Pará. 

Após, citou sobre a questão da Guarda Municipal que muito se fala, mais tem que se entender 
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também que só tem trinta e poucos mil habitantes, a Guarda Municipal não vai poder usar 

armas, vai apenas guardar o patrimônio municipal da praça nada mais, por isso e que hoje já 

deveria ter que são os vigias. Ademais, parabenizou o Município pela organização do evento 

do Festival do Camarão, o qual foi um excelente festival no termo de organização. Finalizou 

agradecendo a Deus. Palavra facultada à vereadora Franciele Amaro, iniciou seu 

pronunciamento relatando que durante o período de recesso a mesma fez algumas visitas em 

algumas localidades e nas ruas do Município. E pode observar que as coisas estão 

acontecendo, embora em paços lentos mais estar acontecendo e também pode observar que as 

obras da feira do Município estar em andamento. Após, relatou que o senhor prefeito reuniu 

com o representante da empresa que ficou ainda três km de asfalto e esse asfalto ele vai iniciar 

na semana que vem nas ruas da cidade que estão faltando o asfalto. E convidou os nobres 

vereadores para fiscalizar, verificar se realmente para que não aconteça igual como aconteceu 

com os km que as ruas estão todas esburacadas. Na sequência, o vereador José Siqueira pediu 

a parte no discurso, perguntando para a vereadora se a mesma tem conhecimento da empresa 

que vai fazer os três km de asfalto se é a mesma que fez, porque todos tem que cobrar da 

empresa que ela recupere o serviço irresponsável que ela fez. Ademias, a vereadora Franciele 

Amaro convida todos para ir conversar com o dono da obra e verificar a situação. E 

parabenizou o prefeito, porque todos sabem como ele recebeu o Município e já se passaram 

seis meses, mais muitas coisas ainda estar sendo com dificuldades, o Município estar 

endividado e recentemente foi negociado a dívida com o INSS e o valor da dívida é de sete 

milhões e foi parcelado em duzentas parcelas e vai pagar cerca de oitenta mil. E teve também 

a dívida da energia elétrica no valor de quase oitocentos mil. Depois, citou sobre a CPI, a qual 

faz parte da comissão junto aos vereadores José Siqueira, Joelson e Ezequiel os quais já 

estiveram uma reunião pela manhã, para acertar algumas coisas e os trabalhos irão continuar. 

Ademais, relatou sobre o Festival do Camarão, o qual foi uma festa muito bonita, onde as 

pessoas poderão se divertir na paz. Em seguida, citou sobre as pontes onde sabe-se que tem 

muitas coisas para serem feitas. Após, deu as boas-vindas à vereadora Priscila. Finalizou 

agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Palavra facultada ao vereador Izanides 

Filho, iniciou seu pronunciamento agradecendo a Deus por estarem voltando do recesso e que 

as visitar nas comunidades irão voltar para tentar resolver os problemas. Após, agradeceu ao 

Deputado Eduardo Costa, pelo credito cidadão o qual já teve a entrega no final do mês de 

junho. Em seguida, citou sobre a malária na zona rural do Município, a qual estar preocupante 

e fez um apelo para a Secretaria de Saúde, para a Gestão do Município que olhem com 

carinho para essa situação que cada dia que passa estar se complicando mais. Em seguida, a 

vereadora Franciele Amaro, pediu a parte no discurso para citar que foi feita uma reunião no 

mês passado em São Sebastião da Boa Vista e foi colocada a situação de Oeiras, assim como 

foi aumentando os casos, foi acionado o estado e a equipe do estado estar no Município, 

alguns no meio rural, outras dentro da cidade para bloquear o foco maior da malária. Depois, 

o vereador Izanides Filho, citou que tudo possa ser resolvido. Na sequência, citou em fazer 

uma convocação ao comandante responsável de polícia, em se fazer presente em uma reunião 

com todos os vereadores. A qual estar uma situação complicada e tem que tomar uma 

providência, onde são várias pessoas que ninguém conhece, muitas pessoas estranhas e tem 

que ter uma ação para tentar amenizar essa situação de assaltos no Município. E fez um 

requerimento verbal para convocar o comandante, para uma reunião junto aos vereadores para 

tomarem providências como vereadores. Depois, agradeceu ao senhor prefeito, por atender 
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seu requerimento no primeiro semestre, o qual pediu que a merenda fosse entregue em lócus. 

Ademais, parabenizou a Secretaria de Cultura, a Gestão que fizeram uma belíssima 

organização do evento do Festival do Camarão, juntamente ao torneio de férias. E fez um 

apelo que dei uma olhada com carrinho na situação da premiação que vai tornar o futebol de 

Oeiras melhor. Na sequência, o vereador Sérgio Barbosa pediu a parte no discurso para 

contribuir em relação a premiação, que na verdade o mesmo pensa que quando se trata de 

esporte amador, não visamos o lucro e tem que se levar em consideração a situação financeira 

do Município. Após, o vereador Izanides Filho, cita que cada um tem sua opinião e o mesmo 

não concorda a respeito da premiação, mais espera que no próximo ano tudo se resolva e que 

venha uma premiação a altura. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao vereador 

José Siqueira, iniciou seu pronunciamento relatando que no período de recesso esteve 

visitando algumas comunidades, amigos e conversar o que eles acham da administração, da 

presença do poder executivo nas comunidades. Após, parabenizou o povo de Oeiras por ser 

um povo hospitaleiro que recebeu o povo durante o Festival do Camarão. Em seguida, citou 

sobre a saúde como o caso da malária que são importados, vindo de outros Municípios, mais 

não podem aceitar e se conformar com isso e não agirem. Na BR 422 e no São Raimundo tem 

vários casos de malária e o mesmo já sentou, já cobrou pedindo para o Secretário de Saúde a 

reativação do Posto do Melancial que não foi essa administração que fechou, o Posto do 

Castanheira e do Arióca que já estavam mais de ano fechados e esses três Postos eles são 

fundamental de suma importância para as comunidades. Em seguida, parabenizou o senhor 

Prefeito o qual foi até a Câmara para conversar com o grupo de vereadores, onde conversaram 

com ele e se percebe a boa vontade do Prefeito, mais infelizmente algemado por 

irresponsabilidade de gestões que passaram. Na sequência, citou que estariam no dia seguinte 

a Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre ocaso da CPI do FUNPREV, tomando 

depoimento dos dois tesoureiros daquela época. Ademais, citou que houve rumores que as 

aulas começariam primeiro na cidade e depois no interior e o mesmo é contra a esse fato, 

porque todos os alunos tem a mesma dignidade. Depois, citou sobre o esporte, o qual acha 

que os times de Oeiras ele tem que dar mais credito aos atletas do Município, porque 

contratam atleta de fora com o preço altíssimo sabendo que a premiação é pequena. Na 

sequência, pediu para todos os Secretários que quando os vereadores ligarem que os mesmos 

atendam suas ligações, porque é para tratar assuntos e problemas do Município de Oeiras do 

Pará. Em seguida, relatou que esteve na feira e está sendo feita a recuperação e espera que a 

feira seja resolvido, trazendo melhorias para o povo feirante, dignidade tanto para as pessoas 

que trabalham na feira, quanto para as pessoas que vão comprar. Finalizou agradecendo a 

Deus. Palavra facultada à vereadora Priscila Santa Maria, iniciou seu pronunciamento onde 

relatou que não estar por um acaso, chegou até aqui porque colocou seu nome em votação e 

foi escolhida. E estar neste mandato porque coube a justiça afastou o vereador Osvaldo Alves, 

por ele responder pelo processo criminal de fralde em licitações da merenda escolar e a 

mesma sente muito porque o vereador é filho de uma prima de sua mãe e a vereadora não tem 

nada contra ele, muito menos com a casa de leis. Em seguida, citou que enfrentou por alguns 

momentos coisas que nunca esperava enfrentar por autoridades desse Município, porque o 

vereador tem que ter uma postura, tem que ter ética, dignidade de colocar o seu mandato 

diante da população e da respeito não a si só, mais para qualquer ser humano da sociedade e 

estar como vereadora mesmo não sabendo até quando, mais estar para cumprir seu papel, não 

estar como oposição e nem como situação, mais estar como vereadora do povo de Oeiras do 
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Pará. E como vereadora põem seu mandato a disposição do povo, dos nobres edis no que 

precisarem. E a mesma não estar para criar retaliação, ou brigas com qualquer um de seus 

nobres edis, mais estar para ser companheira de um Município que precisa de pessoas 

honestas, que precisa de pessoas que não esteja com o nome na justiça respondendo por um 

fato de como as crianças passaram no mandato passado. Ademais, citou que estar para 

cumprir seu mandato honesto e quer passar quatro anos ajudando o Município, põem seu 

mandato a disposição do Prefeito naquilo que for justo e honesto. Depois, parabenizou pelas 

coisas boas que estão acontecendo e quer acompanhar as situações da malária, da segurança 

pública porque é uma coisa que estar extrapolando no Município. Finalizou agradecendo a 

todos. Palavra facultada ao vereador Sérgio Barbosa, iniciou seu pronunciamento citando que 

o Dr. Márcio ginecologista o qual veio em ação através de uma parceria dos vereadores com a 

Secretaria do Estado, que ele estar retornando daqui a alguns dias para atender as mulheres 

que muitas se encontram doentes. E informou também principalmente aos estudantes que no 

dia dezenove de agosto, será ministrado o aulão na casa de leis, através da caravana do Enem 

com o apoio do Prefeito Dinaldo Aires. Após, se reportou carecida mente a dona Zenilda 

Paes, que solicitou a reabertura do Posto do Castanheira e o mesmo já esteveuma conversa 

através do grupo de vereadores solicitando uma reunião com o Secretário de Saúde, para que 

seja reaberto o Posto da Vila do Castanheira. Em seguida, relatou sobre o Festival do 

Camarão e que o trabalho foi feito através da Secretaria de Cultura, de Educação, de 

Assistência Social ou seja todas as Secretarias, a administração pública deu apoio necessário 

para a realização do evento. Citou ainda ao torneio de férias sobre a questão da premiação, 

para que ano que vem as equipes sejam mais bem remunerados. Na sequência, parabenizou o 

prefeito pela retomada do asfalto. Depois, citou sobre em que foi dito que justiça foi feita, que 

a honestidade chegou na casa, que a luz chegou, ou seja, não existia luz até então. E o 

vereador espera realmente por justiça, mais a justiça que chegue para todos, ou seja, não vão 

apenas apontar o dedo para os erros de um ou de outro e esperam pela justiça que chegue a 

uma conclusão do dinheiro que foi desviado do salário da educação, onde tem uma lista de 

vereadores que estavam na legislatura passada, que se beneficiaram desse dinheiro, ou seja, 

até hoje não tem nem uma reforma, temos escolas depredadas em estado caótico, estado 

crítico por conta disso. Após, o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no discurso citando 

que hoje a Câmara de Oeiras ela estar moralizada, principalmente por alguns vereadores e 

hoje querem dar uma de santo dizendo que é bacana e não tem problema com a justiça e o 

mesmo espera que não volte como era antigamente na legislatura passada, não por todos os 

vereadores, mais por uma minoria que só queria saber do dinheiro do povo e que durante 

quatro anos não viu uma luz brilhar. Mais espera aos nobres colegas vereadores que todos 

continuem da mesma forma que estão, fazendo seus trabalhos, cumprindo seus papeis de 

vereador e que essa casa seja respeitada como ela estar sendo hoje. Ademais, o vereador 

Sérgio Barbosa, agradeceu seu amigo Vigo do Rio Arióca, o qual foi o baluarte para que 

pudesse retornar com o esporte no interior zona rural. Finalizou agradecendo a Deus. Não 

havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão 

ordinária. 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, dois de agosto de dois mil e 

dezessete. O cd da sessão ordinária de dois de agosto de dois mil e dezessete, onde consta os 

discursos na integra, encontra-se no arquivo dessa casa. 
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