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Ata da trigésima Sessão Ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de 

Oeiras do Pará, realizada no dia cinco de dezembro de dois mil e dezoito, às dezoito horas. 

Reuniram-se ordinariamente os vereadores da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, no salão 

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

secretariada pelos edis: Joelson Cunha de Moraes (primeiro secretário) e Sérgio Batista 

Barbosa (segundo secretário). Composta a mesa, o Sr. Presidente Paulo Miranda solicitou ao 

primeiro secretário que fizesse a chamada dos edis: Malena Batista, Ezequiel de Jesus, José 

Siqueira, Izanides Filho, Paulo Miranda, Sérgio Barbosa, Maria Nahum, Edson Farias, 

Franciele Amaro, Osvaldo Alves e Joelson Moraes.  Após, as chamadas dos edis e havendo 

quórum regimental, o Sr. Presidente vereador Paulo Miranda, depois da oração habitual, 

invocando a proteção de Deus e em nome do povo Oeirense, declarou aberta a presente sessão 

ordinária. Na sequência, o Sr. Presidente Paulo Miranda, colocou em discursão, votação e 

aprovação a Ata da Sessão Ordinária anterior. A qual foi aprovada por unanimidade. Após, foi 

efetuada a leitura dos expedientes em pauta: A) EXPEDIENTES ORIUDOS DO 

EXECUTIVO: Nenhum. B) EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Ofício 

nº 003/2018-COLEJURF/CFPFFO-CMOP, de 28 de novembro de 2018, que encaminha com 

parecer conclusivo a Proposta de Emenda nº 002/2018, de 12 de novembro de 2018, à Lei 

Orgânica do Município de Oeiras do Pará, de autoria da vereadora Franciele Amaro e demais 

pares signatários. Proposta de Emenda nº 002/2018, de 12 de novembro de 2018, à Lei 

Orgânica nº 002/2018, a qual “Altera a redação do inciso XXI, do art. 103, da Lei Municipal 

nº001/1990, de 05 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Oeiras do Pará) e dá outras 

providencias”. Adequação à resolução nº 12.965/2017/TCM/PA. Parecer Conjunto nº 

002/2018 – sobre a proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 002/2018. C) EXPEDIENTES 

ORIUNDOS DE OUTRAS ORIGENS: Nenhum. Logo depois se passou para o pequeno 

expediente, no qual o Sr. Presidente facultou a palavra aos edis para breve 

s comunicações ou comentários pelo prazo máximo de cinco minutos, cada. No qual o 

vereador Paulo Miranda se inscreveu. Após, a Palavra foi facultada ao vereador Paulo 

Miranda, o qual usou o pequeno expediente para fazer a leitura de um ofício encaminhado da 

Creche Municipal Proinfância Rosa Maria Cardoso da Silva, ofício de nº 63/2018 Oeiras do 

Para. Logo após, passou-se para o grande expediente, para qual o Sr. Presidente facultou a 

palavra aos vereadores pelo prazo máximo de vinte minutos, cada.  Após, a palavra foi 

facultada ao vereador Joelson Moraes, o qual inicialmente agradeceu a Deus por mais uma 
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vez poder estar nesta casa de leis discutindo interesses do Município, também saudou a todas 

as pessoas que se faziam presentes, saudou a todos os senhores vereadores presentes. Em 

seguida, iniciou seu discurso se lamentando por mais uma vez a sessão não estar sendo 

transmitida pela rádio, onde os moradores dos interiores não têm conhecimento de suas lutas 

em relação aos pedidos e reivindicações. Disse ainda, que na semana passada esteve visitando 

o rio Itaucú conversando com os moradores e infelizmente eles não estavam ouvindo a sessão. 

Na sequência, o vereador Sérgio Barbosa pediu a parte no discurso para da sua sugestão 

referente a questão da rádio, onde vossa excelência já é conhecido como candidato a 

presidência dessa Casa de lei, assim como o Presidente candidato a reeleição Paulo Miranda. 

E aquele por ventura vier vencer essa eleição, que pense a partir de janeiro na aquisição da 

rádio da Câmara, para que possam passar a ter sua própria rádio e para que possam ter a 

disponibilidade em tempo integral. Após, o vereador Joelson Moraes, fez um pedido para a 

Administração sobre a questão da creche Milhomem Tavares e a Chapeuzinho, onde só esses 

dias já aconteceram dois acidentes, um foi uma moto que bateu uma criança e o outro foi uma 

professora. E que a Administração possa achar um meio de colocar uma lombada para que 

possa ser evitado esses problemas. Em seguida, o vereador Edson Farias, pediu a parte no 

discurso para citar que vossa excelência sabe e votou favorável no Requerimento para que a 

prefeitura regulamentasse o transito de Oeiras do Pará, mais infelizmente temos uma 

administração triste, pobre e incompetente acontece essa situação, onde o transito de Oeiras é 

caótico. Na sequência, o vereador Ezequiel de Jesus pediu a parte no discurso para citar que a 

Universidade Federal já teve em conversas nas salas de aulas e até mesmo pedindo apoio para 

os professores, porque todos os dias ver quando os alunos chegam do interior para irem para a 

escola de quando os mesmos vão para a escola. E muitas das vezes à falta de conscientização 

e a questão das lombadas todos sabem que é importantíssimo, mais de fato os culpados são os 

imprudentes e de fato que a Policia Militar possa fazer melhor a fiscalização. Após, o 

vereador Joelson Moraes pediu para o senhor presidente fizesse um requerimento pedindo 

para a Administração que tome providências sobre essa situação. Na sequência, o senhor 

Presidente Paulo Miranda, pediu a parte no discurso para citar que irá solicitar informações 

através do pedido de vossa excelência. Disse ainda, que chegou nesta casa uma solicitação do 

Promotor de Justiça sobre a questão do transito e informaram a ele sobre a questão e ao 

mesmo tempo ele entrou em contato com o executivo e o executivo encaminhou para ele uma 

minuta de um Projeto de Lei que regulamenta o transito. E o Promotor solicitou desta casa 
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que a partir que o Requerimento entre que seja feito a tramitação em regime de urgência 

especial. Após, o vereador Joelson Moraes citou sobre que é público e notório a questão da 

eleição da Câmara e a questão dos candidatos, onde o mesmo é candidato a presidência da 

Câmara e o mesmo estava apresentando seu nome para os seus nobres colegas para que 

possam avaliar e se acharem que devam dá-lhe uma oportunidade. Disse ainda, que já 

presenciou eleição de Câmara e uma eleição muito conturbada que envolveu seu nome na 

época, mais nessa época foi seu primeiro mandato e muita gente lhe chamava de moleque, que 

não iria saber administrar as coisas, que não iria saber ver muitas coisas, também recebeu 

muitas ameaças. Mais agora, estar levando sua candidatura de boa e entrega nas mãos de 

Deus. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador Ezequiel de 

Jesus, o qual inicialmente saudou o senhor Presidente vereador Paulo Miranda e aos demais 

vereadores presentes, saudou também a todas as pessoas que se faziam presentes no salão 

plenário e a todos os funcionários desta casa de leis, agradeceu a Deus por lhe conceder mais 

uma oportunidade de estar presente nesta casa de lei. Em seguida, iniciou seu discurso citando 

que tem atuado muito pelos interiores, basicamente todos os finais de semanas está nos 

interiores e o povo dos interiores já é cultura nos dias de quarta-feira pegar seus radinhos e 

escutar a sessão da Câmara. E essa questão da rádio foi um problema que se estendeu a uns 

meses atrás por enhes fatores. Na sequência, o senhor Presidente Paulo Miranda, pediu a parte 

no discurso para citar que se comunicou com o diretor da rádio e ele lhe alegou que estar 

aguardando um documento da Câmara, um documento no qual os mesmos se responsabilizem 

pelos seus atos nos discursos sem que afete a rádio em nada. Após, o vereador Ezequiel de 

Jesus, ressaltou que todos são responsáveis pelo que falam e pelos seus atos que agem. 

Depois, agradeceu a todas as famílias do rio Proanã as quais estão no projeto da tão sonhada 

energia elétrica e também agradeceu ao Prefeito o qual cumpriu uma promessa com aquela 

população. Ademais, citou que praticamente já se concluiu as duas pontes as quais dão acesso 

ao rio Arióca, a qual vai melhorar muito a vida das famílias que viajam para a cidade 

frequentemente. Pois, o mesmo aproveitou para pedir de seu gabinete que oficializasse o 

senhor Prefeito Dinaldo Aires, para que o mesmo possa mandar fazer um reparo na ponte que 

dá acesso ao rio Proanã. Prosseguindo, ressaltou sobre a eleição à presidência da Câmara, 

onde pensa que todos os que se lança a candidato a vereador, ele pensa em ser presidente, 

mais tem o tempo de Deus, ou seja, tudo na hora certa, onde o vereador Joelson e o vereador 

Paulo todos estão certos em se candidatar. Em seguida, agradeceu a todos os seus nobres edis 
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pela parceria e apoio, onde estão sempre buscando melhorias para o Município, onde os 

mesmos têm diversos requerimentos aprovados nessa casa de leis para a melhoria da 

população Oeirense, onde infelizmente não foram feitos todos mais devagar estar se fazendo e 

todos tem que orar e pedir a Deus para que as coisas aconteçam. Finalizou agradecendo a 

Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador Edson Farias, o qual inicialmente saudou o 

senhor Presidente Paulo Miranda e em nome da vereadora Maria Nahum saudou a todos os 

demais vereadores presentes. Também saudou a todos os funcionários dessa casa de leis e a 

todas as pessoas que se fizeram presentes no salão plenário, em especial ao gerente do 

BANPARÁ, onde espera que o mesmo venha prestar um serviço à sociedade Oeirense, tendo 

em mente que o BANPARÁ tem como seu patrão não o Governador, mais sim os clientes de 

Oeiras do Pará, porque todos têm dificuldades com a agência de Cametá, onde o gerente os 

trata como se fosse bicho, ele não ver o cliente como patrão. Na sequência, o senhor 

Presidente Paulo Miranda, pediu permissão no discurso do nobre vereador Edson Farias, para 

comunicar a todos os senhores vereadores e a todas as pessoas que se faziam presentes que o 

senhor Hermenegildo Ferreira da Costa, tinha acabado de falecer, onde o mesmo já foi vice-

prefeito, vereador por três vezes deste Município e presidiu esta casa por duas vezes.  Em 

seguida, o vereador Edson Farias, propôs ao senhor Presidente Paulo Miranda e aos demais 

pares, que a sessão fosse suspensa em homenagem ao senhor Hermenegildo Ferreira da Costa. 

Após, o senhor Presidente Paulo Miranda citou que concordava com o vereador Edson Farias, 

até porque todos sabem da importância desse cidadão para este Município. Após, o senhor 

Presidente colocou em votação para suspensão da sessão ou pela permanência da sessão.  A 

qual foi suspensa por unanimidade. Após, o senhor Presidente declarou suspensa a presente 

Sessão Ordinária. E para constar a presente Ata, eu Rosiane Vieira Machado, 

_____________________, lavrei a presente Ata, que após, de ser lida e aprovada, será 

assinada por mim e demais vereadores presentes. O cd da sessão ordinária do dia cinco de 

dezembro de dois mil e dezoito, onde encontra os discursos na integra, encontra-se no arquivo 

dessa casa. 
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