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Ata da décima primeira 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 Ezequiel Oliveira de Jesus. Composta a mesa foi efetuada as chamadas dos 

vereadores presentes: Malena Gaia Batista, José Silva Siqueira, Izanides Diniz Pimentel 

Filho, José Paulo Miranda Gonçalves, Ezequiel oliveira de Jesus, Maria Nahum, Edson 

Farias, Osvaldo de Oliveira Alves e Joelson Cunha de Moraes. Houve a ausência da 

vereadora Franciele Andrade Amaro, a qual informou que se encontra-se com febre e o 

vereador Sérgio Batista Barbosa, o qual estar doente e praticamente sem condições de 

andar. 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 votação, 

discussão 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 do 

Legislativo: Nenhum. C) Expedientes Oriundos de Outras Origens Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, assunto: Prestação de Contas 2010, responsável: 

Antônio Ferreira Pinheiro, Relatora: Auditora Adriana Oliveira (Art. 19, II, da 

LC nº 84/2012). Alvará de Quitação. Acordão nº 28.643 (TCM), sobre o processo nº 

520022012-00, origem Câmara Municipal de Oeiras do Pará, assunto: Prestação de 

Contas 2012, responsável: Francinei Andrade Amaro, Relator: Conselheiro Cesar 

Colares. Alvará de Quitação. Ofício nº 02/2017-ARQIA, de dezenove de abril de 

dois mil e dezessete, da Associação Remanescente de Quilombolas do Igarapé 

Arirá. Logo depois se passou para o pequeno expediente, no qual o vereador Edson se 

inscreveu para se pronunciar pelo prazo máximo de cinco minutos. Palavra facultada ao 

vereador Edson Farias, iniciou seu pronunciamento parabenizando a gestão da Câmara, 

juntamente com a direção em disponibilizar até antes do tempo regimental a Ata e 

ficando vinte quatro horas à disposição. A qual isso é uma inovação que veio para 

melhorar a vida do vereador. Finalizou agradecendo. Depois, 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, que 

inicialmente agradeceu a Deus por mais uma oportunidade lhe concedida, saudou a 

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

pronunciamento, fazendo um requerimento verbal que através do Sr. Prefeito o mesmo 

possa mandar fazer uma limpeza no posto de saúde do Bairro da Liberdade, onde o 

mato se encontra alto, para que possa melhorar a vida das pessoas que moram perto 

desse local. Em seguida, relatou que esteve no Bairro da Nova Oeiras, junto com o 

vereador Osvaldo Alves para ver o trabalho na questão da luz para todos, a qual vai 

melhorar a vida de toda aquelas pessoas. Finalizou agradecendo a todos. Palavra 

facultada ao vereador Ezequiel de Jesus, saudou o Sr. Presidente Paulo Miranda, os 

nobres colegas vereadores, ao público que esteve presentes e aos ouvintes das rádios. 

Iniciou seu pronunciamento relatando da festividade do rio Pruanã, parabenizando o 

povo da localidade pela organização. Em seguida, fez um requerimento verbal, o qual 
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gostaria que a Administração Municipal desse uma olhada com carinho para o povo que 

vive no ramal do caba, onde até o momento não foi instalado água potável para aquele 

povo que tanto precisa. Na sequência, parabenizou os profissionais que trabalham na 

área da saúde e em defesa aos técnicos de enfermagem, onde todos sabem que o salário 

deles é pouco pela quantidade de trabalho que os mesmos fazem. E pediu para a 

Administração que olhe com carinho para esses profissionais que tanto precisam. Após, 

pediu também a Secretaria de Infraestrutura e principalmente ao Sr. Prefeito, que olhem 

com carinho para a ponte que dá acesso ao rio Pruanã, a qual é de fundamental 

importância para o povo que reside na região. Depois, parabenizou a todas as mães 

deixando uma mensagem. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador 

Edson Farias, saudou o Sr. Presidente Paulo Miranda, aos nobres pares presentes, aos 

eminentes funcionários da casa de leis, a todas as pessoas que se fizeram presentes e aos 

ouvintes das rádios tanto da cidade quanto do interior. Inicialmente agradeceu a 

confiança da presidência da mesa, pela portaria de nº 64/2017 de dezessete de fevereiro 

de dois mil e dezessete, no qual a mesa lhe escolhe para ser Presidente da Comissão de 

Assuntos Sociais. E o mesmo agradece pela importância e grandeza da Comissão de 

Assuntos Sociais. Em seguida, relatou que esteve na praça, onde o mesmo pode 

perceber com muita tristeza o abandono da praça da Liberdade, totalmente suja, pouca 

iluminação, não tem vigia e ouviu relatos de pessoas de como se encontra a praça com 

uso de drogas. E também o palco em frente a prefeitura feito pela administração 

passada, o qual estar totalmente abandonado e segundo os relatos é o covil de uso de 

drogas, prostituição entre outras coisas. E o mesmo deixou seu apelo para a 

administração que desmonte o palco ou que zele como patrimônio do Município. Após, 

o vereador Joelson Moraes pediu a parte no discurso citando que a limpeza da praça já 

tinha começado, mais que as cobranças são realmente de grande importante. Na 

sequência, o vereador Edson Farias, relatou sobre as quadras cobertas, onde recebeu um 

apelo de um pai enquanto o funcionamento das quadras que não tem um bebedouro e 

são utilizadas para práticas esportivas e onde se gasta muito liquido e tem que se repor. 

E deixou seu apelo a vossa excelência que oficialize o Prefeito ou as escolas, para 

comprar esses bebedouros. Depois, citou sobre a situação lamentável da feira coberta e 

não irá ficar tranquilo se ver pela segunda vez a feira ser abandonada deixando para 

escanteio como foi feito, que a Sr. Floracy saiu do mandato e a Administração seguinte 

assumiu e largou. E o que se ver é que o povo precisa trabalhar e vão fazendo suas 

barracas a Deus dará. E já acha impossível remover a quantidade de barraca que tem e 

isso é papel da administração remove-los para um lugar melhor porque deixou eles 

entrarem e eles passam a ter direito a remoção. E o mesmo esteve também no mercado 

de carne, onde tem vinte e um box e salve engano só três ou quatro está sendo utilizado. 

E as pessoas que trabalham no local se lamentam pelo abandono, pelo descaso, pela 

tristeza que se encontra o mercado municipal. E o vereador deixou seu apelo pela 

situação da feira e pelas pessoas que trabalham no local, os quais precisam de um lugar 

adequado para trabalhar. Após, relatou sobre o transporte escolar da BR 422, onde os 

carros amarelos constantemente estão sem combustíveis o qual é inadmissível e as 

escolas estão frequentemente parando porque quando não é uma coisa é outra, 
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principalmente por falta de combustível. E o mesmo espera muito contar com a boa 

vontade do Secretário de Educação. Ademais, citou sobre a reunião que ouve com os 

funcionários temporários, que na sua opinião pensa que foi desnecessário reunir mais de 

trezentos temporários, para dizer que uma parte vai ter que deixar seu porte de serviço 

por não ter recurso para paga-los. E na sua opinião teriam que fazer uma relação, 

verificava a necessidade de quem vai ter que deixar. Em seguida, citou que ficou feliz 

em ver duas placas afixada no trânsito de Oeiras do Pará e o mesmo espera que o 

Prefeito através da Secretária, implante as faixas de fixação no asfalto com suas 

sinalização para que o trânsito melhore, juntamente com as lombadas. Finalizou 

agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Izanides Filho, saudou a todos os 

ouvintes das rádios e na pessoa do vereador José Siqueira cumprimentou os nobres 

colegas. Iniciou seu pronunciamento, relatando que foi procurado por várias pessoas 

sobre a questão dos remédios, o qual ligou para o secretário e o mesmo informou que 

tem remédios. E o vereador acharia que tem que se fazer um levantamento, 

principalmente na questão dos remédios controlados. Em seguida, o vereador Edson 

Farias, pediu a parte no discurso, citando que se faça uma relação dos medicamentos 

que tem e mande para o hospital, para os médicos saberem. Após, o vereador Joelson 

Moraes, pediu a parte no discurso para relatar de uma ação que houve no barco e uma 

pessoa lhe repassou que nessa ação a secretaria de saúde, deu o total apoio, eles 

trouxeram os médicos e os medicamentos foram todos da secretária de saúde, onde mais 

de quinhentas pessoas foram atendidas e de fato consertesa irá faltar. E foi informado 

que o medicamento controlado já chegou na secretária. Na sequência o vereador 

Izanides Filho, citou do posto médico do rio Araiqueru, onde estiveram uma reunião 

com o presidente da Câmara, Prefeito e conversando com o secretário de saúde, o 

mesmo informou que ainda essa semana estará reinaugurando o posto médico do rio 

Araiqueru. Ademais, parabenizou o Dr. Charles, pela preocupação que ele tem com o 

povo do Município. Finalizou saudando a todos. Palavra facultada ao vereador José 

Siqueira, inicialmente cumprimentou a mesa constituída na pessoa da vereadora Malena 

Batista, as pessoas que se fizeram presentes e aos ouvintes das rádios, aos eminentes 

funcionários da casa de leis. Iniciou seu pronunciamento relatando sobre a reportagem 

que saiu no jornal Liberal, a qual preocupa alguns Município sobre a questão da vacina, 

onde muitos Municípios ainda estar zero por cento o programa de vacinação e Oeiras do 

Pará foi uns dos Municípios que foi afetado por essa reportagem. Em seguida, citou 

sobre o transporte escolar com várias dificuldades e o que se percebe por várias pessoas 

contratadas para o transporte escolar sobre as empresas que ganharam o processo 

licitatório, todas elas tem o capital social e esse capital social é para quando surgir 

algumas emergências, que essa empresa possa estar preparada para sustentar essas 

divergências. E o verdadeiro patrões desses que prestam serviço para o transporte 

escolar, são as empresas que lhe contrataram, ganharam o processo licitatório da 

prefeitura e a prefeitura tem o compromisso de pagar essas empresas e essas empresas 

pagar as pessoas o qual a contrataram. E o vereador encaminhou um ofício ao PINAT, 

pedindo explicações a esses pagamentos e depois leu a resposta do Sr. Rosivander dos 

Santos Ribeiro. Na sequência, o vereador Paulo Miranda pediu a parte no discurso, para 
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citar o que lhe deixa preocupado é que essas empresas e cooperativas, concorreram a 

um processo de licitação, se ganharam eles provaram na comissão de licitação, que eles 

tem documentação completa e de repente aparece essa situação esclarecendo que é por 

falta de documentação. Em seguida, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso, 

citando que é de se preocupar a questão do processo licitatório e o mesmo pediu de seu 

gabinete, que quer ver a capacidade técnica dessas empresas que ganharam, para que 

eles prestaram serviços antes de ganhar a licitação, qual é o valor social deles. E deixou 

sua recomendação ao prefeito em anular o mais rápido possível essa questão do 

transporte escolar. Depois, o vereador José Siqueira citou o que é mais lamentável é que 

o governo paga, e sua imagem fica denegrida por esse fato e os alunos pagam o preço 

maior por causa desse transporte. Mais o mesmo espera que o prefeito Dinaldo Aires, 

tomem as devidas providências cabíveis para que as coisas venham ser corrigidas. 

Após, citou sobre as demissões das pessoas que estão prestes a sair, mais o mesmo 

espera que o prefeito demita as pessoas que realmente for necessário demitir. E que 

essas demissões seja para garantir a merenda escolar, o repasse do FUNPREV, a 

reforma dos postos de saúde, das escolas que seja para alinhar com responsabilidade. 

Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada à vereadora Malena Batista, saudou a 

mesa constituída e em nome da vereadora Maria Nahum saudou a todos os nobres edis, 

as pessoas que se fizeram presentes. Iniciou seu pronunciamento parabenizando a todas 

as mães, para que Deus continue abençoando a todas. Em seguida, relatou que jamais 

quer ver, que Oeiras venha a retroceder, que venha parar, deixar de prosseguir, mais o 

que todos quer é que Oeiras avance, siga seus objetivos com a melhora para seus 

habitantes e a vereadora quer o melhor para o Município. E cita que fica triste com a 

demissão das pessoas que irão sair e tem que se preparar, porque ninguém deve gastar 

além da conta, se só tem dinheiro para pagar só dez pessoas, então pra quer contratar 

cem, se não vai ter dinheiro para pagar todos. Então tem que se planejar para que não 

haja falha, pedir para que se encontre o caminho de onde estar a falha ou talvez não 

estão falando a mesma língua. Depois, citou sobre a brinquedo teca, a qual é um calor 

imenso e fica difícil para trabalhar naquela localidade. Após, citou que também viu a 

reportagem do jornal Liberal, que diz que a vacina foi de zero por cento no Município e 

talvez os profissionais vacinaram, mais talvez o erro ficou dentro da secretaria em forma 

de informações para o sistema. Ademais, pediu encarecidamente, que a administração 

dei uma olhada na ponte do Pruanã, a qual supre necessidade das pessoas que a 

travessão, que olhem com carinho. Em seguida, relatou que é preocupante a questão do 

palco, a qual recebeu um telefonema que estava tendo prostituição dentro do camarim, e 

a mesma citou se não for ser mais usado, que tirem porque seria um alivio. Finalizou 

agradecendo a Deus. Palavra facultada à vereadora Maria Nahum, saudou a todos os 

nobres edis na pessoa da vereadora Malena Batista, as pessoas que se fizeram presentes 

e aos ouvintes das rádios. Iniciou seu pronunciamento parabenizando a todas as mães. 

Em seguida, citou que ficou feliz com o luz para todos do Bairro da Nova Oeiras, onde 

muitas famílias serão beneficiadas. Na sequência, citou sobre a rua Tranquedo Neves, 

que estar sem condições de trafegar devido a água da chuva ficar toda empossada e 

também a rua estar tomada pelo mato. E a mesma pediu para o secretário, que revisse a 
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questão dessa rua. Após, relatou que os moradores da Liberdade a procuraram e pode 

ver a dificuldade dos moradores com a falta de água. E deixou seu requerimento verbal 

que revise a questão da encanação de água para melhorar a vida dos moradores. Depois, 

parabenizou o secretário de saúde o Sr. Dinho Ribeiro, pelo resgate de uma senhora que 

estava doente e sem condições de vim do porto da estrada para a cidade. Ademais, citou 

sobre os medicamentos e foi informada por uma pessoa que lhe presta serviço, que 

fazem quatro meses que não tem medicamento controlado, que o filho da mesma toma e 

citou que nem todos os medicamentos devem ser substituído. Após, reivindicou sobre o 

aumento de salários, principalmente dos técnicos de enfermagem que trabalham no 

interior, porque geralmente só é um técnico de enfermagem para prestar serviço. E citou 

ainda que o secretário junto com o executivo revisse uma possibilidade na questão do 

atendimento no Murujucar, porque a doença ela não manda recado, nem dia, nem hora, 

nem mês e durante a semana ouve um caso de uma pessoa ferrada por arraia e a técnica 

não se encontrava no local do posto, mais acredita porque não estava no seu horário de 

trabalho, mais assim mesmo foram chamar e a mesma ainda demorou a vim atender. E a 

vereadora pediu para que o secretário a chama-se ou fizesse uma reunião, para quando 

houver essas emergência que a pessoa seja mais flexível, porque é uma questão de ser 

humano. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Osvaldo Alves, 

saudou a mesa constituída, as pessoas que se fizeram presentes, e as pessoas que os 

houve através das rádios, iniciou seu pronunciamento agradecendo ao Prefeito Dinaldo 

Aires, junto com os moradores que trafegam a ponte quinze de novembro, por uma 

pequena manutenção feita, a qual é provisória porque já estar em andamento a licitação 

para construir uma ponte de concreto no local. Também agradeceu ao secretário de obra 

pelo empenho. Em seguida, citou para o povo de Oeiras do Pará, que as coisas estão se 

ajustando e tudo que for para o bem do Município o Sr. Prefeito pode contar com o 

mesmo. Na sequência, citou que no sábado estaria no Município o consultor 

coordenador técnico na área de dependência química, para conversar com o Sr. Prefeito 

e o mesmo espera que o prefeito o atenda com carinho. Porque todos sabem que o 

município estar com o índice muito elevado de dependentes químicos. Após, citou que 

esteve visitando algumas escolas e parabenizou a administração porque pode ver que 

realmente a merenda nas escolas é de boa qualidade e que essa merenda possa continuar 

sempre. Depois, relatou que esteve na Nova Oeiras junto com o vereador Joelson, e 

parabenizou o prefeito pelo apoio que estar dando no projeto luz para todos e foi 

informado que daqui a dois meses já estará funcionando. Ademais, citou sobre os 

barqueiros e o mesmo ligou para as empresas onde lhe informaram que o pagamento do 

transporte escolar foi feito na terça-feira à tarde e os mesmos estavam fazendo o 

cadastro de todos os barqueiros para fazerem a transferência online. E também foi 

informado que o atraso do pagamento foi realmente nas notas fiscais, que umas três a 

quatro vezes fizeram errado. E até onde o vereador sabe é que todas as empresas estão 

apta e ganharam tudo pelo certo. Após, o vereador José Siqueira pediu a parte no 

discurso, relatando que seu questionamento é tanto no processo licitatório, e a 

preocupação é com o andamento da escola onde os alunos são afetados. E o que o 

mesmo acha estranho é que essas empresas, entraram para ganhar o processo licitatório 
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colocando em documentos oficiais que elas tenham capital social. E a partir que 

contratam um barco, a responsabilidade é toda das empresas e da cooperativa. Na 

sequência, o vereador Ezequiel de jesus pediu a parte no discurso, para citar que os 

barqueiros não tenham a mínima culpa e o mesmo acredita que tudo isso não venha 

acontecer mais, porque quem perde são as crianças e os barqueiros que pararam é 

porque eles não tem condições de comprar combustível. Ademais, o vereador Osvaldo 

Alves, finalizou agradecendo a Deus por mais uma oportunidade lhe concedida. Palavra 

facultada ao vereador Paulo Miranda, saudou o vereador Joelson Moraes que por hora 

presidiu a presente sessão, a todos os vereadores presentes agradecendo a Deus por mais 

uma oportunidade lhe concedida. Iniciou seu pronunciamento, parabenizando o ex-

presidente da Câmara professor Francinei Andrade ex-vereador, o qual recebeu o alvará 

de quitação do atual Presidente da Câmara, amando do Tribunal de Contas do 

Município por ter suas contas aprovadas na instituição. E também ao ex-presidente 

Antônio Ferreira Pinheiro, o qual foi convidado mais justificou por não poder estar 

presente. Na sequência, fez a leitura do ofício nº 063/2017- da Câmara Municipal de 

Oeiras do Pará, ao excelentíssimo Dinaldo dos Santos Aires prefeito do Município de 

Oeiras do Pará, em que o Sr. Presidente encaminhou as contas da Câmara referente ao 

quadrimestre de dois mil e dezessete. Após, citou sobre os barqueiros, que deveria sim 

contratar direto os barqueiros e o prefeito ágil certo quando baixou um decreto 

emergencial, o qual serve para compras emergenciais e o transporte escolar é uma coisa 

emergencial, porque tinha que começa as aulas no seu tempo e os barqueiros não podem 

esperar, porque nem um barqueiro da conta de comprar óleo durante dois meses e a 

empresa que ganhou tem que ter suporte para mantê-la. Em seguida, o vereador Osvaldo 

Alves pediu a parte no discurso, para citar que a questão da empresa é questão de 

formação e a cooperativa até onde o vereador se informou, ela é sem fim lucrativo. Na 

sequência, o vereador Paulo Miranda, cita que não existe no mundo quem queira 

trabalhar sem ter vantagens. Após, relatou sobre a energia da Nova Oeiras, o qual fica 

feliz por ver surgir os efeitos da reunião com o Vice-governador o qual foi umas das 

cobranças. Em seguida, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso, citando que 

em nem um momento quiseram chamar a Assessoria Jurídica de burra, mais a 

preocupação de todos é que os ex-prefeitos, todos estão ferrados com esse tipo de 

Assessoria. E enquanto a energia citou que isso é reflexo de longo trabalho, inclusive se 

faça justiça com os ex-vereadores que também lutaram por isso. Ademais, o vereador 

Paulo Miranda citou a público para todos, que não tem governo que seja cem por cento, 

mais que tudo que se poder fazer e rever enquanto a tempo, que o faça porque os 

problemas só vem depois. Em seguida, parabenizou a todas as mães. Finalizou 

agradecendo a Deus. 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, 

dez de maio de dois mil e dezessete. O cd da Sessão Ordinária de dez de maio de dois 

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