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Ata da Quinta 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 Gonçalves e secretariado pelos edis Joelson Cunha de Moraes e Ezequiel 

Oliveira de Jesus. Composta a mesa foi efetuada a chamada dos vereadores presentes: 

Osvaldo Oliveira Alves, Franciele Andrade Amaro, Edson Farias, Ezequiel Oliveira de 

Jesus, Izanides Diniz Pimentel Filho, José Paulo Miranda Gonçalves e Joelson Cunha 

de Moraes. Foi registrada a ausência dos senhores vereadores: Malena Gaia Batista, a 

qual encaminhou a secretária geral dessa casa justificativa através de atestado de saúde, 

vereadora Maria Nahum em que se encontrava em enfermo, mas estaria trazendo sua 

justificativa e o vereador Sérgio Batista, que estava a serviço do município, e estará 

trazendo sua justificativa. 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 

004/2017, de autoria do vereador Ezequiel de Jesus, o qual sugere ao Chefe do 

Executivo Municipal a construção, em caráter de urgência de um Posto Médico, no rio 

Proanã. Requerimento Legislativo nº 003/2017, de autoria do vereador Edson Farias, o 

qual requer do Chefe do Executivo Municipal informações sobre o histórico e processo 

de criação dos símbolos do Município de Oeiras do Pará (BRASÃO, BANDEIRA E 

HINO). E em caso de inexistência de tais documentos, requer ainda que seja realizado 

pelo poder Executivo concurso para tais criações, obedecendo ao rito legal. c) 

Expedientes Oriundo de Outras Origens: Nenhum. Logo depois se passou para o 

pequeno expediente, no qual o vereador José Paulo Miranda Gonçalves se inscreveu 

para se pronunciar no prazo máximo de cinco minutos. Palavra facultada ao vereador 

Paulo Miranda, saudou o Sr. Presidente Joelson Moraes que por hora presidiu, a mesa 

constituída, e a todas as pessoas que horaram com suas presenças. Inicialmente pediu a 

permissão ao Sr. Presidente, que o permitisse se estender além dos cinco minutos, para 

ler a resposta que foi dada do Presidente do Fumprev. A qual o Sr. Vereador fez a 

leitura do ofício. Passou-se para o grande expediente, para o qual o Sr. Presidente 

facultou a palavra ao vereador Joelson Cunha de Moraes, o qual inicia seu 

pronunciamento agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, a todas as pessoas 

presentes, aos ouvintes das rádios e em nome da vereadora Franciele Andrade saldou 

todos os nobres vereadores. Inicialmente citou onde esteve no Rio Proanã com a 

comitiva de vereadores juntos com pessoas da comunidade, onde uma das 

reivindicações que eles fizeram foi a construção de um Posto Médico, o qual o povo 

precisa muito, principalmente no inverno porque a estrada fica ruim, e na hora da 

doença constantemente a noite dificulta ainda mais tanto de dia quanto a noite, e 

parabenizando o vereador Ezequiel de Jesus pelo seu requerimento, e o mesmo repassou 

para aquele povo que o papel do vereador é feito, depois que for aprovado cabe o 

prefeito cumprir. Também, parabenizou o vereador Edson Farias, pelo seu requerimento 
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em que realmente existe umas coisas que precisam ser mudadas, principalmente a 

questão do escudo da bandeira a qual demonstra apologia do desmatamento. Depois, 

reportou sobre sua viagem com outros vereadores, junto com o deputado Milton 

Campos, onde o mesmo irá contemplar o Município com um trator no valor de cento 

trinta e oito mil reais, para atender os agricultores que mais precisam. Disse ainda, que o 

deputado deu o micro credito de cinquenta mil reais, para as pessoas que estão 

começando seus negócios. E também a questão do cheque moradia que ele tá destinando 

ao município, para construir casas as pessoas que tanto precisam. E destinou ainda uma 

verba para o festival do camarão, escola de música.  Em seguida, citou sobre os 

alagamentos das ruas devido à chuva, para que o Sr. Prefeito possa fazer um 

planejamento e mapear, para que ano que vem estejam resolvidas essas situações. Na 

sequência, o vereador pediu que o Assessor Jurídico e contador desta casa reúnam para 

explicar a situação do Fumprev. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao 

vereador Ezequiel de Jesus, saudou o Sr. Presidente, nobres colegas vereadores, ao 

público presente e aos ouvintes das rádios. Inicialmente fez a leitura de sua indicação, 

em que pede do poder executivo um Posto Médico para a comunidade do Rio Proanã. 

Em seguida, agradeceu o apoio da secretaria de saúde, onde juntos estiveram no Rio 

Itaucu e Rio Mocajatuba e parabenizando administração pelo posto do Itaucu por estar 

funcionando com medicamentos e profissional qualificada que tem lá. E o vereador 

reafirma sua disposição para que poder tá fazendo pelo povo, irá fazer para ajudar. 

Depois, disse ainda das ruas que ficam emundadas devido as chuvas, mais que fica de 

alerta para que o próximo ano tudo possa estar resolvido. Finalizou com uma mensagem 

de Paulo Freire, agradecendo a todos e a Deus. Palavra facultada ao vereador Edson 

Farias, que saudou o Sr. Presidente Paulo Miranda, em nome do vereador Ezequiel de 

Jesus saudou os nobres colegas edis, aos funcionários dessa casa, a todas as pessoas 

presentes e as que houve através das rádios. Iniciou seu pronunciamento, parabenizando 

os senhores do conselho da merenda escolar, pela atitude que estão tendo em verificar a 

não boa qualidade da merenda escolar. Em seguida, citou sobre o Fumprev, em que 

reafirmou seu compromisso de lutar e sustentar sua posição. E recomenda aos seus 

colegas funcionários que tomem uma atitude em lutar para que volte pro INSS e garantir 

as suas aposentadoria. E sugeriu ao presidente do Fumprev Sr. Pedro Reis que convoque 

uma assembleia para os servidores que são os verdadeiros donos e ver uma forma de 

não mais o prefeito indicar o presidente. Na sequência, o vereador José Siqueira pediu a 

parte no discurso, para parabenizar o vereador Edson quando o mesmo diz no fato que o 

próprio servidor deveria indicar aquele, que ele acha que é confiável, pensa o vereador 

José Siqueira que juridicamente até mesmo pelo regimento, pela lei do fundo não é 

possível, mais acharia pelo bom senso que se fizesse uma assembleia geral com os 

funcionários que mandassem escolher quem eles achariam que fosse confiável e o 

prefeito nomeava essa pessoa e de fato vinha pessoa que realmente tinha compromisso 

com quem elegeu e com o prefeito que o nomeou. Após, o vereador Edson parabenizou 

o requerimento do vereador Ezequiel de Jesus, em que o Rio Proanã é o rio mais 
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próximo da cidade, mais que é um dos mais esquecido e que o Sr. Prefeito tenha a 

sensibilidade de fazer um Posto Médico. Ademais, relatou de seu requerimento o qual 

fez a leitura e que novamente estava dando entrada pela terceira vez, pedindo 

informações sobre o histórico e processo de criação dos símbolos do município. 

(BRASÃO, BANDEIRA E HINO). Depois, o vereador fez um requerimento oral, que 

junto com a acessória dessa Câmara encontrasse um mecanismo que fizessem pelo 

poder executivo ou pelo administrativo ou pela educação, dar ciência da cidade e do 

interior o que é licitado para os órgãos. Na sequência, o vereador Paulo Miranda pediu a 

parte no discurso para contribuir que irá lhe atender e essa casa vai oficializar todas as 

direções das escolas, para que eles repassem a planilha do que receberam e irá 

oficializar a comissão de licitação que mandem para essa casa com caráter de urgência, 

quais as empresas e qual o produto que ganharam e a quantidade. Ademais, o vereador 

Edson Farias disse que ninguém pode responsabilizar nem um diretor por ter recebido 

uma mercadoria que não era pra ser entregue, porque o mesmo não tem ciência de que 

foi licitado. Na sequência, a vereadora Franciele Andrade pediu a parte no discurso, 

para informar que a administração tem o setor de compras e que no portal da 

transparência estar colocado os itens, e qual empresa ganhou e que realmente os 

diretores das escolas devem ser informados. Finalizou o vereador Edson agradecendo a 

Deus e a todos. Palavra facultada à vereadora Franciele Andrade Amaro, que ao iniciar 

saudou a todas as pessoas presentes, aos colegas de trabalho e as pessoas que ouvem 

através das rádios, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Inicialmente citou 

sobre o documento que veio do Fumprev, informando ao povo sobre o que realmente 

estar acontecendo e o que aconteceu com o recurso do Fumprev. Em seguida, relatou 

sobre sua viajem até Belém do Pará juntamente com o Sr. Prefeito e secretário, numa 

audiência com a Secretária de Saúde do Estado Eloisa Melo, em busca de respostas boas 

para o Município. Os quais levaram ofícios e conseguiram alguns medicamentos que já 

foram entregues na secretaria de saúde, e também solicitaram um aparelho de raio x e 

um aparelho de ultrassonografia os quais estão aguardando. Relatou ainda, sobre o 

posto do Mocajatuba que no início de abril será reinaugurado. E também o posto da 

América o qual irá enfermeiro e médico para suprir a necessidade do povo e o mesmo 

será revitalizado e equipado. Ademais, informou que o Governo Federal lançou o cartão 

reforma, que provavelmente será implantado em nosso Município. Finalizando seu 

pronunciamento agradeceu a Deus e a todos. Palavra facultada ao vereador Izanides 

Diniz Pimentel Filho, saudou a mesa composta em nome da vereadora Franciele Amaro, 

aos ouvintes das rádios e a Deus por mais um dia de trabalho nessa casa de lei. Iniciou 

seu pronunciamento, agradecendo ao secretário de saúde Sr. Dinho Ribeiro pela boa 

vontade o qual estar sendo parceiro, que mesmo no dia de sábado foi junto conhecer a 

realidade das pessoas do Rio Carari. Na sequência, parabenizou o Sr. Pedro Reis em 

trazer os esclarecimentos para o povo. Em seguida, citou sobre o requerimento do 

vereador Ezequiel de Jesus, o qual povo do Rio Proanã precisa muito de um Posto 

Médico, dependendo de ser perto ou não da cidade. Parabenizou também o 
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requerimento do vereador Edson Farias, afirmando seu total apoio. Ademais, disse que 

o Posto do Rio Araiqueru estar previsto ser reaberto no início de abril. Após, relatou 

sobre os finais de semana nos postos de saúde dos interiores, os quais não se encontram 

ninguém para atender as necessidade do povo. Finalizou saudando a todos. Palavra 

facultada ao vereador José Silva Siqueira, saudou o Sr. Presidente Paulo Miranda, 

cumprimentou a mesa constituída e os demais vereadores e em nome de seu amigo 

Andrei cumprimentou todas as pessoas presentes. Após, parabenizou a Sr. Ires Soares 

diretora de ensino e Francinei Andrade secretário sobre os inicios das aulas 

principalmente nos interiores, sabendo que com muitas dificuldades, crise tremenda, 

prédios sucateados precisando de reformas urgentes, mais as aulas estão acontecendo. 

Em seguida, relata sobre o Fumprev, que no seu entendimento, o recurso seja 

administrado pelo município e pensa o Sr. Vereador que o INSS, jamais irá querer a 

receber um fundo como se encontra hoje. Na sequência, reportou-se sobre a luz, o qual é 

um anseio para toda a comunidade em que todos tem que lutar para que isso aconteça. 

Ademais, citou sobre a saúde, a qual na Br 422 tem que melhorar. Em que de seu 

gabinete oficializará o secretário de saúde, para que ele dei uma explicação sobre a 

licitação dos remédios, as quais estão tendo dificuldade para que possa ser concluída, e 

com essa dificuldade atrapalha muito o andamento da saúde. Após, o vereador lançou 

um desafio as pessoas que tem condições financeira, para criar um grupo e cadastrar 

pessoas humildes que estão passando fome. Finalizou pedindo a graça de Deus. Palavra 

facultada ao vereador Osvaldo Alves, que inicialmente agradeceu a Deus por mais uma 

oportunidade de estar nessa casa de lei, saudou os nobres edis, a plenária e a todos os 

ouvintes. Em seguida, relatou sobre sua viajem a Belém do Pará junto com outros 

vereadores e estiveram reunidos com o Deputado Milton Campos, onde o mesmo doou 

para o Município um trator agrícola para ajudar aqueles que mais precisam, e mais uma 

emenda parlamentar de cinquenta mil, de micro credito, onde pequenos empreendedores 

poderão abrir seu próprio negócio. E os mesmos estiveram na casa civil abordando 

assuntos relacionados à segurança pública, a construção da agência BANPARÁ, os 

quais estiveram a garantia que no segundo semestre iniciara a construção do mesmo. Na 

sequência, abordou assunto do Fumprev, que realmente esse dinheiro virou novela, mais 

acredita que tenha um final feliz. Após, se reportou sobre as drogas, um mal que vem 

atingindo várias famílias. E o mesmo vem lutando há alguns anos em que já trousse um 

projeto mais não teve total apoio e agora pede o apoio do Sr. Prefeito Dinaldo Aires, 

para que juntos possam trazer e firmar esse projeto no município. Ademais, deixou bem 

claro que não é presidente e nem dono de nem uma empresa ou cooperativa que ganhou 

o processo do transporte escolar. Por fim parabenizou o vereador Ezequiel de Jesus pelo 

seu requerimento. Finalizando agradeceu a Deus. Palavra facultada ao vereador Paulo 

Miranda, saudou o vereador Joelson Moraes que por hora presidiu a sessão, aos Sr. 

Vereadores presentes e ao grandioso Deus por lhe conceder mais uma vez usar as 

tribunas dessa casa. Iniciou seu discurso relatando de sua viajem até Belém do Pará, o 

qual esteve no Departamento Central da Rede Celpa onde foi informado que em junho 
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irão fazer a expansão da energia na Nova Oeiras. Após, parabenizou os vereadores 

Edson Farias e Ezequiel de Jesus, pelos seus requerimentos os quais estão cumprindo o 

papel que foi lhe concedido. Em seguida, relatou sobre o Senai, o qual não pertence nem 

para esfera Estadual, nem para esfera Federal e nem municipal e o verdadeiro dono é a 

GNI, e no Estado do Pará o Senai é gerenciado pelo sistema da FIEPA. E afirmou para a 

população que o Senai irá voltar para o município com curso de construção civil. Na 

sequência, citou em que esteve conversando com o secretário Francinei Andrade, em 

que colocou a situação da merenda e o secretário afirmou que foi feita uma compra 

emergencial, sem mexer com um centavo do recurso da merenda, para que se atender-se 

as escolas e não iniciar as aulas sem merenda. Após, relatou sobre o Fumprev, o qual já 

tinha falo mais que não dar para se calar diante da tamanha situação existente, e disse a 

todos que tens que se focar com muito carinho e atenção na questão do Fumprev por 

que é muito sério. Ademais, disse sobre a questão da energia do linhão em que esteve 

numa reunião, e consultou pessoas autoritária, competente que pode esclarecer, que é 

um processo integral mas não imoral. Finalizando agradeceu a Deus e a todos os 

funcionários dessa casa. Após, os pronunciamentos passou-se para a seguinte ordem do 

dia: Votação da Indicação Legislativa nº 004/2017, de autoria do vereador Ezequiel de 

Jesus. A qual foi aprovada por unanimidade. Votação do Requerimento Legislativo nº 

003/2017, de autoria do vereador Edson Farias. A qual foi aprovada 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, secretária e 

demais vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, 

Plenário Rosa Feliz Pereira, vinte e dois de Março de dois mil e dezessete. O CD da 

sessão de vinte e dois de Março de dois mil e dezessete, onde consta os discursos na 

integra encontram-se, no arquivo dessa casa.  
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