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Ata da décima oitava Sessão Ordinária, do segundo período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, a ser realizada no dia primeiro do mês de agosto do ano 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 em exercício Joelson Cunha de Moraes e secretariado pelos edis em exercício: 

Izanides Diniz Pimentel Filho, o qual assumiu e primeira secretaria e o Vereador Osvaldo 

de Oliveira Alves, o qual assumiu a segunda secretaria. Composta a mesa foi efetuado a 

chamada dos Vereadores presentes: Joelson Moraes, Ezequiel de Jesus, Edson Farias, 

Franciele Amaro, Osvaldo Alves e Izanides Filho. Houve a ausência dos Vereadores 

Malena Batista, Maria Nahum, Paulo Miranda, Sergio Barbosa, José Siqueira, os quais 

justificaram suas ausências. Após a chamada dos edis e havendo quórum regimental o 

senhor Presidente, depois da oração habitual, invocando a proteção de Deus e em nome 

do povo Oeirense declarou aberta a presente Sessão Ordinária. Na sequência, o senhor 

Presidente colocou em votação, discussão e aprovação da Ata da Sessão Ordinária 

anterior. A qual foi aprovada por quatro votos favoráveis e uma abstenção do Vereador 

Edson Farias. Após, 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: NENHUM. Logo depois se passou para o pequeno expediente, no qual o 

senhor presidente facultou a palavra aos edis para breves comunicações ou comentários 

pelo prazo máximo de cinco minutos, cada. No qual nenhum Vereador se inscreveu para 

se pronunciar. Prosseguindo, passou-se para o grande expediente, para o qual o senhor 

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 estar mais uma vez nessa casa de leis, também deu boas-vindas aos seus nobres 

colegas vereadores, as pessoas que se faziam presentes e aos ouvintes das Rádios FM. 

Após, iniciou seu discurso ressaltando sobre seus retornos, onde ficam felizes por 

entender da importância de seus trabalhos, da atenção que o povo tem sobre seus trabalhos 

quanto vereadores, onde as Sessões é transferida através de três rádios e por isso as 

audiências elas são muito grande e o povo fica sabendo do papel de cada vereador que 

estão desempenhando seus papeis. E mais uma vez gradeceu a Deus por mais essa 

oportunidade e pediu para Deus que abençoe o trabalho de cada um dos vereadores e 

assim as pessoas que acompanham seus trabalhos pelas sedes sociais, sabem que durante 

o recesso nenhum parou e não ficaram acomodados, onde viram todos os Vereadores 

empenhados, lutando por melhorias para o Município. Finalizou agradecendo a Deus. 

Após, a palavra foi facultada ao Vereador Ezequiel de Jesus, o qual saudou ao senhor 

Presidente Joelson Moraes que ora presidia a Sessão, saudou a todos os seus colegas 

vereadores, as pessoas que se faziam presentes e a todos aos ouvintes das Rádios FM. 

Após, iniciou seu discurso citando que durante esse período estiveram de recesso e que 

partir dessa Sessão estavam retornando as atividades normais, onde é um desejo de todos 

quanto mandatário de aprovarem juntos mais Projetos, mais Requerimentos que possam 

de fato trazer melhorias a todas as pessoas do Município de Oeiras do Pará. Continuando, 
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ressaltou que a questão do executivo ele faz também o que é possível, onde todos sabem 

que sem orçamento não se faz, mais que a Gestão Municipal senhor Prefeito Dinaldo 

Aires juntamente com o seu corpo docente administrativo que dentro de suas 

possibilidades possam fazer mais para este Município que tanto precisa, tanto na questão 

da saúde e na educação. Finalizando desejou boa sorte para a Administração durante esse 

segundo semestre do ano de dois mil e dezoito e que todos possam fazer o que é possível 

pela população de Oeiras do Pará. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi 

facultada ao vereador Edson Farias, o qual inicialmente saudou ao senhor Presidente 

Joelson Moraes que ora presidia a Sessão, saudou a todos os Vereadores presentes, saudou 

a todos os funcionários dessa casa de leis, saudou ao povo que se fizeram presentes e a 

todos os ouvintes das Rádios FM. Após, iniciou seu discurso relatando sobre o Festival 

do Camarão que aconteceu durante esse período, também teve o Torneio de Férias e 

outras situações. Continuando, citou que sobre o Festival do Camarão o mesmo não 

precisaria falar nada, até porque já tinha sido falo tudo nas redes sociais, os desabafos dos 

descontentamentos de atrações que só agrada poucas pessoas e com um valor vultuoso, 

onde esse Festival foi o de menor público embora muito bem organizado. Disse ainda, 

que a maioria dos turistas que vieram passar o Festival, eles vieram não pelas atrações e 

sim por Oeiras do Pará, pelas amizades e pela fama do Festival de outros anos que já 

aconteceu. Também aproveitou o momento para lamentar profundamente os crocoditas 

que colocaram na bilheteria do Festival, onde colocaram uns monstros despreparados de 

lidar com público e muitas pessoas estiveram problemas, inclusive o mesmo. Disse ainda, 

que são coisas fáceis de se resolver, até mesmo a questão de uma posseira que se usa em 

qualquer evento que custa em torno de cinquenta centavos. Continuando, ressaltou que 

houve também reclamação dos ingressos custarem trinta reais, onde a maioria do povo 

não tem trabalho e não tem condições, houve muita reclamação mais o mesmo defende 

que seja pago, mais tem que olharem para quem não tem condições de pagar. E assim 

deixou sua lamentação quanto ao grupo de pessoas da bilheteria, achando que eles 

estavam lidando com boi ou com algum animal selvagem que o povo de Oeiras e as 

pessoas que vem para o Festival não merecem. Prosseguindo, ressaltou que por outro 

aspecto o mesmo achou legal o Festival em termo de alguns pontos positivo. Na 

sequência, o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no discurso para citar onde o mesmo 

pôde observar algumas coisas, onde na próxima sessão estará tecendo comentários sobre 

a parte das críticas e dos elogios, onde na parte da crítica cabe convocar a empresa que 

ganhou a questão do evento, e as empresas que ganharam deixaram muito a desejar, mais 

muitas coisas foi lindo, como: a questão da ornamentação na praça, mais precisa ser mais 

organizado. Por exemplo: no domingo deveriam organizar para o próximo festival sobre 

a questão das igrejas que ficam próximas do evento principalmente no domingo pela parte 

manhã, que eles pubescem baixar o som das sete horas até as dez horas da manhã. 

Finalizando, citou que as empresas que ganharam a licitação é a maior responsável que 

organizou o Festival do Camarão. Ao retomar da palavra o vereador Edson Farias, citou 

que a colocação do vereador Joelson é pertinente. Continuidade citou que também uns 

dos pontos positivos foram as bebidas cerveja, água, refrigerante do começo ao fim 
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estavam bem gelados, mais tem outros pontos que precisam melhorarem. Depois, citou 

sobre o Torneio de Férias, onde ouviu várias reclamações o qual já foi de se orgulhar, 

mais hoje ver muitas reclamações. Ademais, citou que nesse período de férias o mesmo 

caiu na ponte da Rua Antônio Costa Magalhães, onde serviu de chacota, porque muitos 

pensam que vereador pode construir e não é isso, até porque só quem pode construir é o 

Poder Executivo. E se lamentou da situação do povo da cidade que tem que andarem 

nessas pontes precárias. Finalizando, citou da situação de uma denúncia que o mesmo 

recebeu de como está a saúde no Município de Oeiras do Pará, onde o mesmo esteve no 

Posto médico porque se acidentou e no Posto médico do Bairro do Marapira não tem 

material para curativo. Disse ainda, que o pior é na Estrada BR 422, onde o mesmo acha 

que é matéria de se fazer uma CPI para apurar as aberrações que estar acontecendo na 

Estrada, principalmente no Igarapé Preto e que pudessem averiguar a situação do fato. 

Onde lhe mandaram fotos da Ambulância, a qual atende só os escolhidos e a mesma agora 

estar servindo de Taxi para ir buscar a Dr. Janete na ponte do UXI. E o mesmo verificou 

se tinha ido algum paciente e não tinha ido, combustível também não foi, medicamento 

também não foi e sim foi só para ir buscar ela. Disse ainda, que esse Poder Legislativo 

também deveria fazer seu papel de uma CPI e apurar. Em seguida, o vereador Joelson 

Moraes, pediu a parte no discurso para citar que é pertinente todos quanto vereadores 

fazerem seus papeis de fiscalizar. E acha que todos deveriam ir até o Igarapé Preto 

fiscalizar antes de tomarem alguma atitude, para ouvir a comunidade e poder tomar 

providências. Ao retomar da palavra o Vereador Edson Farias, disse que é pertinente a 

fala do Vereador Joelson Moraes, para averiguar essa situação. Prosseguindo, também 

citou que há funcionamento de Farmácia clandestina entre outras coisas que são 

denúncias grave. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada a Vereadora 

Franciele Amaro, a qual saudou a todos aos seus colegas de trabalho, saudou as pessoas 

que se faziam presentes no salão plenário e a todas as pessoas que os ouvem através das 

Rádios FM deste Município. Após, iniciou seu discurso ressaltando que durante este 

período de recesso, a mesma teve a oportunidade de visitar algumas comunidades e uma 

delas visitou a comunidade do Sacajós, onde no período de dez de julho a mesma foi 

convidada pelo Secretário de Educação onde a Pauta era a reforma da escola, juntamente 

com alunos, pais de alunos, professores e diretores da escola. Disse, que obra já foi 

iniciada para ser finalizada ainda esse mês de agosto e a empresa ganhadora da licitação 

é a empresa que é representada pelo seu Bia, a qual é uma empresa competente. Em 

seguida, citou sobre o Torneio de Férias, o qual é o trigésimo primeiro que estar 

acontecendo no Município de Oeiras do Pará, onde todos sabem que não tem uma 

estrutura adequada, mais a trinta e um anos esse Torneio ele acontece no Município. Disse 

ainda, que nesse período do mês de julho teve o evento do Festival do Camarão, que 

durante os três dias de festa que Município oferece para a população e para os visitantes, 

pode-se dizer que Oeiras oferece uns dos melhores festivais do baixo Tocantins, com 

grandes atrações nacionais que fazem as festas e com a presença das pessoas o qual é o 

mais importante que é participarem. E as estruturas que são colocadas além na arena de 

eventos como na praça, são para as pessoas poderem participar e que não podem pagar 
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no evento durante o dia todo. Disse ainda, que para se fazer um evento desse e ele tem 

um custo muito alto e precisa-se cobrar na porta, onde é um valor que para muitos que 

não tem condições se torna caro. Continuando, citou que durante esse evento do Festival 

do Camarão, receberam muitas pessoas, muitos turistas eles visitam a nossa cidade e todos 

sabem que um evento grandioso como esse ele movimenta a economia do Município. 

Depois, ela agradeceu a todas as pessoas que trabalharam na organização do evento e a 

todas pessoas que contribuíram e contribuem para que a festa aconteça. Ademais, 

aproveitou a oportunidade para parabenizar o Prefeito pela inauguração da primeira 

academia ao ar livre do Município de Oeiras do Pará, Academia da Saúde, a qual fica 

localizada no Bairro do Marapira atrás do Posto do Marapira. Prosseguindo, também 

agradeceu ao letreiro o qual foi colocado na praça, onde hoje é um ponto turístico e todas 

pessoas que vem para o Município tiram fotos. Disse ainda, como se observou a praça 

ficou mais bonita a qual é um bem para a população e que as pessoas possam cuidar e 

zelar por aquele espaço que hoje se torna como referência. Finalizou agradecendo a Deus. 

Após, a palavra foi facultada ao Vereador Izanides Filho, o qual inicialmente saudou o 

senhor Presidente em exercício o Vereador Joelson Moraes, saudou a todos os seus nobres 

colegas, saudou as pessoas que se fizeram presentes no salão plenário e a todos aos 

ouvintes das Rádios FM. Em seguida, iniciou seu discurso citando que Vereador não tem 

recesso, onde ficam sempre buscando alguma solução e como todos sabem estar se 

aproximando a eleição e o mesmo espera que povo da cidade de Oeiras saibam escolher 

os seus representantes. E como todos sabem que alguns candidatos já entraram no 

Município e trouxeram alguns benefícios, também ajudaram na questão da saúde e são 

para esse Deputados que povo tem que olhar com carinho. Prosseguindo, citou que 

durante esse recesso já estiveram no Município o Festival do Camarão, Torneio de Férias, 

onde o mesmo não pôde acompanhar o Torneio de Férias, mais o Festival o mesmo já 

pôde ir um dia e pode observar que a organização estava excelente, mais também teve 

alguns erros, mais é em cima dos erros que se acaba acertando. Ademais, fez um convite 

a todo o povo para participarem da festa da Padroeira do Município. Finalizou 

agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao Vereador Osvaldo Alves, o qual de 

iniciou saudou a todos os seus nobres Vereadores presentes, também saudou a todos os 

ouvintes das Rádios FM e a todas as pessoas que se faziam presentes no salão plenário. 

Em seguida, iniciou seu discurso citando sobre o Festival do Camarão, o qual é o maior 

festival do Município que há mais de trinta anos que esse evento cultural é realizado, onde 

acredita que foi uma das melhores ornamentações já visto no Município. Relatou ainda, 

que durante o Festival o mesmo não viu brigas, a segurança estava em todos os cantos e 

aconteceu tudo na paz, mais em algumas situações o mesmo não pode ficar calado, porque 

algumas pessoas, famílias lhe procuraram e o mesmo levou até o Prefeito para falar sobre 

essas situações que foi o último dia do Festival sobre em relação as bandas e que o Prefeito 

pudesse nesse outro ano olhar com carinho e ver bem de fato a banda que vem para o 

Município, porque a banda principal que veio para o Município infelizmente ela 

incentivou duas coisas como: o uso de drogas e a prostituição. Disse ainda, que não pode 

se calar porque o mesmo durante sua campanha a bandeira que usou foi o trabalho de 
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prevenção e tratamento de dependentes químicos. E até onde sabe, é que um da banda 

principal pediu maconha para uma pessoa que estava fumando embaixo e também 

chamou muitos palavrões, onde teve famílias que saíram do evento com vergonha de estar 

lá por ser filho de Oeiras, devido aos palavrões e pelas palavras vulgares que o vocalista 

da banda principal falava naquele momento. E que o Prefeito possa analisar com carinho 

as bandas boas. Ademais, ressaltou sobre o Torneio de Férias, o qual pode estar presente 

em vários jogos, onde os jovens são apaixonados pelo esporte e o mesmo pode perceber 

que todas as arquibancadas dos lados estavam lotadas. E assim aproveitou para 

parabenizar a Secretaria de Cultura onde deu tudo certo. Na sequência, o vereador Edson 

Farias pediu a parte no discurso para citar que em certas situações o mesmo vê até com 

tristeza uma quadra, onde não houve uma preparação porque fizeram as arquibancadas 

apenas com uma escada para o povo subir e descer, onde já era para Oeiras ter um ginásio, 

para que esses clubes pudessem se manter. Aproveitou o momento para deixar um alerta 

para que possa se manter recurso pelo menos para murar uma quadra, para que desse 

condições a esses clubes. Em seguida, ao retomar da palavra o Vereador Osvaldo Alves, 

voltou a citar que pôde perceber do amor ao esporte, onde a premiação salve engano é de 

cinco mil reais, o vice é dois a três mil e tem certeza que se fosse no ginásio se cobrassem 

dois reais o povo ia dá e assim iriam se manter e a premiação iria ser maior. Na sequência 

a Vereadora Franciele Amaro, pediu a parte no discurso para citar que o Município ele 

realiza o Torneio de Férias como pode, onde houve uma premiação e nessa premiação foi 

gasto mais de vinte mil reais em premiação, fora a questão de arquibancadas, os árbitros. 

Disse ainda, que a questão do ginásio foi um Projeto que o engenheiro da administração 

passada fez errado e quando mandaram pra Oeiras não tinha mais prazo de se ajeitar. 

Depois, ao retomar da palavra o Vereador Osvaldo Alves, desejou boa sorte ao Prefeito e 

aos demais Vereadores para que possam fazer um bom trabalho em prol do povo. 

Finalizou agradecendo a todos. Após, os discursos dos nobres edis, o senhor Presidente 

em exercício consultou ao plenário se iriam suspender ou não a Sessões do dia oito e do 

dia quinze, devido a festividade da Padroeira do Município a qual já é tradição. e por 

unanimidade a Sessão do dia oito suspensa, sendo que no dia quinze que será numa 

quarta-feira é feriado. Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente em exercício 

Joelson Cunha de Moraes, declarou encerada a presente Sessão Ordinária. E para constar 

a presente Ata, eu Rosiane Vieira Machado ___________________, Secretária, lavrei a 

presente Ata que, após ser lida e aprovada, será assinada por mim e demais vereadores 

presentes. O cd da Sessão Ordinária do dia primeiro de agosto de dois mil e dezoito, onde 

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