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Ata da sétima 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 Barriga e Sérgio Batista Barbosa. Composta a mesa foi 

efetuada as chamadas dos vereadores presentes: 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 Barriga. Houve a ausência de dois 

vereadores Malena Gaia Batista e Ezequiel Oliveira de Jesus. Após a 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 

005/2017, de autoria do vereador José Siqueira o qual sugere ao chefe do Executivo 

Municipal a ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Ribeiro da 

Costa – localizada na BR 422, Km 28, Uxi-Extrada com a construção de três salas de 

aula, bem como a construção do muro da referida escola. Edital de Convocação de 

Audiência Pública nº 001/2017 – do poder Legislativo. C) Expedientes Oriundos de 

Outras Origens: Ofício Circular nº 003/2017, de três de abril de dois mil e dezessete do 

movimento em Defesa da Energia Elétrica e Desenvolvimento Social do Município de 

Oeiras do Pará. Logo depois se passou para o pequeno expediente, no qual o vereador Paulo 

Miranda se inscreveu para se pronunciar, pelo prazo máximo de cinco minutos. Palavra 

facultada ao vereador Paulo Miranda, iniciou saudando o vereador Barriga que por hora 

presidiu a Sessão e em nome do primeiro secretário, Sérgio Barbosa cumprimentou os demais 

vereadores, a todos que honraram com suas presenças e a todos que ouviam através das 

rádios. Inicialmente fez a leitura do ofício de um expediente recebido à presidência dessa 

casa, certificando Sr. Pedro Reis da Costa estar autorizado usar a designação de certificado do 

gestor de regime próprio de presidência social CGR BPS, a presente autorização, estar sujeito 

a um comprimento da obrigação prevista do regimento certificado do profissional de 

investimento emitido em três de abril de dois mil e dezessete, pela associação do analistas e 

profissionais de investimento de mercado de Capital. Relata ainda, que essa leitura, foi porque 

houve uma cobrança se ele possuía ou não certificado que o autoriza. E leu também o ofício 

003/2017, que foi encaminhado ao Sr. Presidente Paulo Miranda, a qual solicitava uma cópia 

da Ata e do Áudio da Sessão de vinte e nove de março de dois mil e dezessete, diante do 

reexposto que enterra o voto de estima de consideração, preço Maria Benedita Castro Amaro 

Secretária Municípal de Assistência Social. E o vereador deixo claro enquanto presidente 

desta casa, que a Ata não é um documento seu e sim um documento de arquivo dessa casa e 

que a mesma não consta a assinatura só do presidente e sim a assinatura de todos os onze 

vereadores se for aprovada. E o Sr. Presidente precisa da informação o que originou esse 

pedido, o qual não tem um teor, só pedia uma cópia da Ata e ainda acompanhada do Áudio, e 

deixou claro que não estava se negando, apenas saber do que se trata e o mesmo precisa da 

autorização do plenário. 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 Serginho Barbosa, saudou todas as pessoas presentes, aos ouvintes das rádios e 

em nome do vereador Barriga felicitou a todos. Iniciou seu pronunciamento, relatando da 

escola de música que em poucos dias irá reabrir depois de muitos anos fechada, parabenizou o 
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Sr. Prefeito pelo apoio que vem dando. E a mesma irá dar oportunidade para crianças, jovens, 

e a todas as pessoas interessadas em aprender e tocar alguns instrumentos musical, além de 

outras atividades. Agradeceu também ao Sr. Milton Campos, o qual presenteou com trinta 

unidade de flautas. Após, citou sobre a situação do micro credito, que as coisas estão se 

concretizando de uma forma lenta, mais estão conseguindo, onde vinte e cinco pessoas do 

município já deram entrada e estão em análise das documentações para serem contempladas 

com o valor do micro credito e que daqui mais uns dias outras pessoas serão contempladas 

também. Em seguida, direcionou aos moto taxista em que esteve no prédio do cidadão, 

conversando com a dona Tetê onde tem algumas motos que através do financiamento do 

estado, mais para que isso ocorra a lei tem que ser implementada em nosso Município, e o 

vereador disse que já entrou com um projeto de lei e estar aguardando o retorno do Advogado, 

para que venha concluir o projeto. Na sequência, esclareceu sobre alguns comentários na 

Sessão anterior, da secretária da Assistência Social que em momento algum procuraram 

apedrejar alguém, se falaram mal da pessoa física o qual não se recorda e nem tem 

conhecimento, apenas fizeram cobranças no sentido de melhorias. Depois, o parabenizou o 

vereador José Siqueira pela sua indicação. Finalizou agradecendo a deus e deixando uma 

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

Miranda, aos nobres edis, na pessoa do eminente Izanides Filho saudou todos os nobres pares 

presentes, os eminentes funcionários dessa casa de lei, as pessoas que horaram com suas 

presenças e ao povo que ouvem através das rádios. Iniciou, parabenizando o eminente José 

Siqueira pela sua matéria que é papel do parlamentar, pedindo a construção de três salas de 

aulas e o muro da escola da comunidade do uxi-estrada. Após, o vereador reportou-se ao Sr. 

Presidente Paulo Miranda, o qual vive elogiando e espera que não mude suas atitudes. E a 

cada dia vossa excelência veem surpreendendo, o qual estar muito bem na função de 

Presidente e disse que foi surpreendido no pequeno expediente, quando vossa excelência trás 

o ofício da Secretaria da Assistência Social, cumprindo o que diz a constituição que é a maior 

lei que esse país tem. Estar escrito no art. 37 capote, fala que administração pública, seja ela 

qual for, ela é rígido pelo princípio administração. E muito admira vindo de quem já esteve 

aqui, e vossa excelência deve sumariamente negar, por que não tem consistência. Depois, leu 

o que diz o Art 29 sizo 8º da constituição. Em seguida, citando da Sessão anterior, 

parabenizou o vereador Barriga, pelas suas colocações o qual vossa excelência não estar 

agregado aqui, não estar de favor, mais estar pela força do povo exercendo um mandato 

parlamentar. Após, reportou ao Secretário de saúde, que o mesmo ao ouvir seu 

pronunciamento disse que, não passava de uma palhaçada de uma brincadeira. Disse o 

vereador que palhaçada e brincadeira se faz quando se deixa a população de Oeiras sem 

medicamento. Ademais, parabenizou o Secretário do Meio Ambiente Sr. Gracimar, por 

conhecer o poder legislativo o qual veio através do vereador Barriga da seu esclarecimento. 

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

agradecendo a Deus, aos nobres colegas na pessoa do Presidente Paulo Miranda, a todas as 

pessoas presentes e aos ouvintes. Iniciou seu discurso relatando sobre a situação do lixo, em 

nossa cidade a qual foi procurada e que já foi debatido muito aqui, o qual é um principal 

problema ambiental da atualidade, e que o Secretário do Meio Ambiente informou que já estar 

sendo elaborado um plano municipal de gestão integrada de resíduo solido. E que os lixos 

estão sendo jogados há dezesseis anos no mesmo local. E pediu as pessoas que fiquem atentos 
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na hora que o carro do lixo passar pelas ruas de suas residências, para colocar o lixo para ser 

coletados. Em seguida, citou sobre a iluminação pública de fato é um dos instrumentos que 

atua para viabilizar as áreas urbanas, orientar percurso e prevenir a criminalidade além de 

garantir o melhor aproveitamento nas ares de lazer, e a mesma foi procurar informações, e foi 

enformada que já teve muitas mudanças durante esses quatro meses de mandato, infelizmente 

algumas ruas são colocadas, mais há pessoas que acabam quebrando. Depois, citou que 

realmente alguns medicamentos não tinha, mais tinham outros remédios que poderiam 

substituir na Secretaria de Saúde, mais que já se encontram vários medicamentos. Na 

sequência, relatou sobre a Secretária de Educação, que também foi colocado sobre a situação 

do nepotismo, disse que sempre existiu, mais infelizmente ninguém enxergava e hoje se 

enxerga. Diga-se de passagem que as pessoas que ali estão tem plena competência de estar 

executando a função a qual estar hoje. Ademais, parabenizou o vereador José Siqueira, pela 

brilhante indicação. Finalizou agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Palavra 

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

oportunidade, em nome do vereador José Siqueira cumprimentou a mesa constituída, aos 

ouvintes das rádios e as pessoas que estavam presentes. Inicialmente relatou sobre uma 

reunião com o Concelho Tutelar, a qual encaminhou um ofício para os vereadores se fazerem 

presentes, e os mesmo estão preocupados com situações que não fazem parte de seus 

trabalhos. Após, citou sobre sua viagem a Belém do Pará, o qual esteve fazendo uns exames, e 

lá foi informado sobre uma reunião com o deputado Eduardo Costa em que discutiram vários 

assuntos de interesse do Município de Oeiras do Pará, inclusive as paralizações das obras 

referentes a educação, e foi informado pelo assessor do deputado Sr. Neto Medeiros, sobre o 

PAA (plano de ação articuladas),tem como ele reativar essas obras que estão paralisadas e tem 

como ajudar o poder executivo a retomar essas obras que são muito importantes para o 

Município. E também foi discutido sobre a APL (arranjo, produtivo, legal), ação o qual o 

vereador tem um sonho de um dia ver uma fábrica de açaí em Oeiras, o qual vai lutar para 

conseguir. Depois, fez um requerimento verbal para o Sr. Presidente Paulo Miranda, que o 

mesmo providencie as carteiras de vereador. Em seguida, o Presidente Paulo Miranda pediu a 

parte no discurso, para citar que a Câmara Municipal de Oeiras, ainda não tem uma definição 

a qual associação de vereadores ela pertence se é a Man ou se é a Vin, a qual levou quatro 

anos desvinculada do tribunal de contas do Município, e a mesma não possuía cadastro. Logo 

em seguida o vereador Izanides Filho finalizou saudando a todos. Palavra facultada ao 

vereador José Siqueira, cumprimentou a mesa constituída em nome do vereador Izanides 

Filho, aos eminentes e competentes funcionários dessa casa de leis e todos que horaram com 

suas presenças e aos ouvintes das rádios. E deixou registrado sobre a escola do Caracurú, a 

qual foi construída no governo que passou, parabenizando a diretora Rosa, pela forma que 

tem cuidado da escola. Após, fez a leitura de sua indicação, o qual pede a construção de mais 

três salas de aulas e o muro para escola José Ribeiro da Costa, localizada na BR 422, km 28 

na localidade do X-Estrada. E espera que na medida do possível o Sr. Prefeito municipal, o 

qual acredita na sua competência e na sua boa vontade, que irá construir. Em seguida, citou 

sobre a reunião do Conselho Tutelar, onde viram a preocupação dos conselheiros na questão 

no qual é seu verdadeiro papel, que na sua opinião tinha que começar conscientizar em 

palestra, informativo, em vinhetas pelas rádios, o compromisso de seus trabalhos, seu 

verdadeiro papel, pensa o vereador que as coisas começam a melhorar. Na sequência, relata 
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que a Secretaria de Agricultura ainda estão no interior do Município atendo, ouvindo as 

pessoas, do qual interesse desses agricultores. Os quais estão terminando uma jornada na 

estrada e depois irão para os rios e ilhas. Finalizou parabenizando essa casa na pessoa do Sr. 

Presidente, pelas visitas que tem feito, pelo portal, pela página na rede social que a Câmara 

tem, pela ouvidoria para colocarem suas sugestões. Os quais estão aqui para fazer aquilo que 

venha trazer benefício para o povo de Oeiras do Pará, e que Deus os ajude a todos. Palavra 

facultada à vereadora Maria Nahum, iniciou agradecendo a Deus por lhe conceder mais uma 

oportunidade, e na pessoa da vereadora Franciele Amaro saudou a mesa constituída, as 

pessoas que estavam presentes e aos ouvintes. Inicialmente relatou sobre sua conversa com o 

Dr. Geovane Queiros, do partido do PDT, o qual colocou que tem muitos projetos e que estar 

interessado em ajudar o Município, e a vereadora estava levando um ofício ao deputado Miro 

Sanova o qual já tem garantido para o Município, uma emenda de cento e vinte mil, que são 

de mais dois aparelhos para o laboratório que estar faltando. E sua outra colocação foi sobre o 

ofício que estava levando, para a vinda de uma Ambulancha para o Município e a vereadora 

tem certeza que irá conseguir. Após, citou que fica feliz pelas coisas que estão acontecendo no 

Município, inclusive a chegada de medicamentos, o qual foi uma de suas cobranças, a mesma 

não pode só criticar, mais quando à cobra é porque quer a melhoria para o Município. Citou 

ainda que o gestor não pode colocar a culpa na gestão passada por pegar o Município 

devassado, porque hoje o gestor que estar elevai ter que fazer, por quer é obrigação dele que é 

o prefeito, e a vereadora vai sempre cobrar em favor do povo. Na sequência, o vereador Edson 

Farias pede a parte no discurso para contribuir, relando que o que se ver atônica desse 

governo é querer fazer comparação com o governo passado, mais se fosse pra ser igual os 

outros, será que teria ganhado a eleição com a quantidade de votos que teve. Ele ganhou para 

fazer a diferença. Em seguida, o vereador Barriga pede a parte no discurso, parabenizando a 

vereadora pelo discurso e quando vai em busca de benefício para o Município, e o mesmo ver 

o empenho da vereadora em lutar pelo Município. Depois, à vereadora citou sobre as pontes 

em que esteve visitando, inclusive a ponte da Veiga Cabral que estar precária a situação, que 

arrume uma solução, já que não pode comprar madeira, também juntamente com a ponte da 

quinze de novembro. Ademais, fez um requerimento verbal, na questão dos moradores do 

Arioca que estão sendo atacados pelos insetos muriçoca, que o secretário de saúde tomasse 

alguma providência em relação a esses insetos. Finalizou agradecendo a Deus por mais uma 

oportunidade. Palavra facultada ao vereador Osvaldo Alves, saudou a mesa constituída em 

nome do nobre colega vereador Izanides Filho, a plenária e aos ouvintes das rádios. Iniciou 

seu pronunciamento, relatando que esteve visitando a Secretaria de Obras para tomar 

conhecimento sobre a coleta de lixos domésticos e pode ver a alegria e o entusiasmo do 

Secretário José Maria, popular conhecido como Tatu, o qual disse que iria para radio 

consentizar a população sobre a coleta, a qual é de sub importância para a população. E 

também esteve com o Secretário do Meio Ambiente, e perguntou-lhe qual a iniciativa 

imediata para que esse problema pudesse ser resolvido, respondeu que tinha que ter uma 

união de algumas Secretárias como, a da Saúde, de Obra, Educação onde o Secretário pudesse 

falar com, os diretores, professores que pudessem conscientizar os alunos.  Na sequência, 

relatou sobre uma reunião que teve no Conselho Tutelar, onde abordaram assuntos 

relacionados sobre: a segurança, droga, crianças e adolescente, onde muitas pessoas não 

sabem o papel do conselheiro. Após, citou sobre os barqueiros que vem da zona rural para a 
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zona urbana, na questão de chegarem e não ficarem até a saída dos alunos, é porque a maioria 

saem três da manhã e muitas das vezes nem café tomam, os quais não tem como ficarem até 

as onze e meia, agora se o horário de sair é onze e meia, eles tinham que estar onze horas, se 

for para sair dez horas eles tinham que chegar nove horas, e não chegar depois do horário. Em 

seguida, o vereador Paulo Miranda pede a parte no discurso para relatar, que o mesmo 

levantou essa questão dos barcos na Sessão passada e tudo que falar em tribuna é falado com 

propriedade, o qual foi procurado pelos pais de alunos, que ao chegarem não encontram o 

barco no lugar onde vão embarcar, o qual teceu a criticar ao governo o qual o defende, e que 

foi sugerido que haja um ponto fixo para esses barcos encostarem. Ademais, o vereador 

Osvaldo, citou se alguém do governo não tem estrutura em receber críticas, infelizmente não 

estar apta a assumir um cargo público, citando ainda em redes social, ferindo a imagens dos 

vereadores e que essa cidadã faça seu trabalho, e não ficar denegrindo a imagem 

principalmente dos vereadores. Em seguida, parabenizou a indicação do vereador José 

Siqueira. Finalizou pedindo a graça de Deus. Palavra facultada ao vereador Paulo Miranda, 

saudou o Sr. Presidente vereador Barriga que por hora presidiu a Sessão, Sr. Primeiro 

secretario vereador Serginho Barbosa cumprimentou todos os vereadores presentes, as 

pessoas presentes e aos ouvintes das rádios. Iniciou seu pronunciamento, relatando da função 

do vereador em representar o povo, e as vezes iram desagradar alguém, porque o vereador ele 

exerce a nobre função de representar seu povo, porque a partir da eleição as pessoas que 

votaram, não poderão mais falar. Em seguida, reportou-se ao vereador José Siqueira, que 

trouxe uma matéria de grande importância que é a função do legislador e após a provação 

desse requerimento, ele passa a se tornar uma matéria dessa casa e cabe o executivo dentro 

das possibilidades financeiras executa-la a obra. Na sequência, citou sobre o ofício assinado 

pelo Sr. Ginaldo Rocha Lopes, que fala de uma audiência pública para se trata da Segurança 

Pública em nosso Município, e parabenizou as entidades que estão se organizando para esse 

evento que será no dia dezoito de Abril, no Salão Paroquial. E também o vereador informou 

que a audiência pública para se tratar o assunto do Funprev, foi cedida à Igreja Assembleia de 

Deus no dia vinte de Abril. Após, parabenizou ao Secretário do Meio ambiente, que vem 

trazendo informações naquilo que cabe a ele responder. Na sequência, o vereador cita que 

acredita e confia no governo do Sr. Dinaldo Aires, mais deixou que fique claro que irá cobrar 

atitude do governo naquilo que entender que não estar sendo certo. Parabenizou os vereadores 

pela atitude de cobrar, por que a cobrança ela dá uma alerta para o executivo, mais tem que 

saber absorver as cobranças. Na sequência, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso 

para citar, tem que se ver que no início desse governo ele parece estar acima de tudo e de 

todos não admite nem uma hipótese. Em seguida, o vereador Paulo Miranda, pediu a Sr. 

Diretora dessa casa que oficializa-se o poder executivo, o qual irá dá uma chamada de atenção 

e o mesmo esteve na escola Maria Domingas, a qual criaram o nome fantasia, mais a escola 

continua registrada no MEC, como escola Raimundo da crus Ribeiro e a construção de um 

posto de saúde que estar abandonado, o qual é o cumulo de se jogar dinheiro fora. Qual irá 

oficializar o executivo para que analise a situação, por que não é de responsabilidade do Sr. 

Dinaldo Aires, que ele possa ir verificar antes que passe a responsabilidade para ele. Em 

seguida, o vereador José Siqueira pede a parte no discurso, citando que é lamentável sabendo 

o quanto esse posto seria importante para a população. Cita ainda que é contra lei homenagear 

nem um prédio público com nome de pessoas que ainda estão vivas. Após, o vereador Paulo 
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Miranda, citou novamente, que a única coisa que estar pedindo, que seja lhe esclarecido, a que 

se destina a solicitação da Ata, e deixou claro para qualquer cidadão desse município, que os 

documentos dessa casa eles não são seus, e os mesmo dependem de algumas autorizações do 

próprio legislador no que cabe o discurso dele, de uma autorização do plenário ou de uma 

decisão judicial. Depois, relatou que as obras, os patrimônios públicos o prefeito tem que 

zelar como exemplo a feira, a qual tem que verificar a forma de alternativa para inaugurar. Na 

sequência, a vereadora Maria Nahum pediu a parte no discurso para citar que se vice alguma 

forma para a inauguração, e muitas coisas já foram destruídas e sua maior preocupação é a 

questão de uso de drogas, mesmo com vigia, mais muitas das vezes eles não se encontram. 

Ademais, o vereador Paulo Miranda, relata que enquanto representante que o povo elegeu 

para representa-los, todos tem que falar e cobrar sim. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra 

facultada ao vereador Barriga, que saudou o Sr. Presidente Paulo Miranda, em nome do 

vereador Izanides Filho saudou os demais vereadores, as pessoas que estavam presentes e em 

nome do Dr. Sérgio saudou todos os ouvintes das rádios. Iniciou seu pronunciamento 

parabenizando o vereador José Siqueira pelo seu requerimento, onde há uma necessidade 

muito grande naquela escola, e com certeza aquele povo estar bem representado e o mesmo 

estar lutando por eles e por todos nós. Na sequência, o vereador José Siqueira pediu a parte no 

discurso, citando que seu requerimento ele já é repetitivo, no mandato passado o mesmo tinha 

pedido a construção do muro José Ribeiro da Costa. Em seguida, o vereador Barriga relatou 

de uma reunião que houve no Sacajos e no Itaucu, junto com prefeito e outros vereadores e lá 

abordaram muitos assuntos por melhorias daquela região. Ademais, citou que foi procurado 

pelos moradores da rua Veiga Cabral, que realmente a situação estar complicada, lâmpadas 

quebradas, a ponte estar bastante precária e até mesmo a ponte da quinze de novembro. E 

diante pediu para o secretário da infraestrutura que possa olhar com carinho essas ruas. Após, 

relatou sobre uma reunião que houve com o Concelho Tutelar, e parabenizou os conselheiros 

pela atitude de falar e explicar algumas situações para os vereadores. Citou ainda, sobre o 

Secretário de Meio Ambiente Sr. Gracimar, pela atitude que teve, trazendo o ofício 

explicando a real situação do Município em relação ao lixão. Ademais, cita sua indignação ao 

falar da administração o qual não quer generalizar, mais existe muitas pessoas que são 

capacitadas para gerenciar um cargo, mais existe pessoas no governo que não assimilam 

certas situações, não aceitam crítica de vereador e de ninguém e se reportou a Secretária de 

Assistência Social, a qual manda um ofício com papel timbrado da prefeitura pedindo 

informações como, a cópia da Ata da Sessão passada, a cópia do áudio da reunião. E citou que 

respondera por tudo que o mesmo falar, e que o Sr. Presidente estar autorizado a ceder. Na 

sequência, o presidente Paulo Miranda pediu aparte no discurso para citar, que não estar 

pedindo a parte do vereador e sim a Ata com o áudio, então que se direcione porque estar ata 

ela é assinada pelos onze vereadores. Em seguida, o vereador Barriga, pediu um ofício ao 

Presidente, uma relação com o nome de todos os funcionários da Assistência Social e com 

suas funções. Ademais, esclareceu sobre seu emprego de serviços gerais, o qual é concursado 

e cumpre seu trabalho e não tem condições de pedir licencia sem vencimento. Na sequência, o 

vereador Serginho Barbosa pediu a parte no discurso para contribuir, citando que também 

passa pela mesma situação sendo funcionário público o qual não licenciou devido precisar do 

salário, e que o mesmo trabalha e cumpre seu horário. Em seguida, o vereador Paulo Miranda 

pede a parte no discurso para relatar, que no art. 29 na Constituição Federal em seu inciso 16 
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ele esclarece que é vedada a cumulação e remuneração de cargos públicos, exceto quando 

houver compatilidade de horário. Logo depois, o vereador Edson Farias pediu a parte no 

discurso para contribuir citando, que o que ver a tônica do executivo é querer de todas as 

formas afrontar o poder Legislativo, e ainda cita que o Presidente foi brilhante em sua 

colocação, quando disse que os vereadores não recebem salários, os quais recebem subsídio e 

são indenizados por Sessões e salve engano as Sessões elas são das dezoito horas as vinte e 

duas horas, e poderá ser postergado se qualquer outro vereador pedir. E que as reuniões de 

comissões são as nove horas, salve-se outro dia não for deliberado, o qual tem a tranquilidade 

do horário das sessões com o horário de seu expediente. Ademais, o vereador Barriga, citou 

que de nenhuma forma irá denegrir imagens de família alguma. Finalizou agradecendo a 

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

Requerimento Legislativo nº 005/2017, de autoria do vereador José Siqueira, 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, _________________ e demais vereadores presentes. Sala das sessões da 

Câmara Municipal de Oeiras do Pará, Plenário Rosa Feliz Pereira, cinco de março de dois mil 

e dezessete. O CD da sessão Ordinária de cinco de março, onde consta os discursos na integra, 

encontra-se no arquivo dessa casa. 
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