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Ata da décima sétima Sessão Ordinária do primeiro período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, a ser realizada no dia vinte de junho de dois mil e dezoito 

no salão plenário Rosa Feliz Pereira, sob a Presidência do vereador José Paulo Miranda 

Gonçalves e secretariado pelos edis: Joelson Cunha de Moraes e Sergio Batista Barbosa. 

Composta a mesa foi efetuada a chamada dos vereadores presentes: Malena Batista, 

Ezequiel de Jesus, José Siqueira, Izanides Filho, Paulo Miranda, Sergio Barbosa, Maria 

Nahum, Edson Farias, Franciele Amaro, Osvaldo Alves e Joelson Moraes. Após, as 

chamadas dos edis e havendo quórum regimental, o senhor Presidente invocando a 

proteção de Deus e em nome do povo Oierense declarou aberta a presente Sessão 

Ordinária. Após, o senhor Presidente colocou em discussão, votação e aprovação da Ata 

da Sessão Ordinária anterior.  A qual foi aprovada por nove votos favoráveis e uma 

abstenção do vereador Edson Farias.  Na sequência, foi efetuada a leitura dos expedientes 

em pauta: A) EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Ofício nº 006/2018 

– CFPFFO, que encaminha o Projeto de Lei nº 004/2018, oriundo do Poder Executivo – 

o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentarias para o exercício financeiro de 2019 e dá 

outras providencias, já com parecer conclusivo. Parecer nº 001/2018, da CFPFFO, sobre 

o Projeto de Lei nº 004/2018 o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentarias para o 

exercício financeiro de 2019 e dá outras providencias. B) EXPEDIENTES ORIUNDOS 

DO EXECUTIVO: NENHUM. C) EXPEDIENTES ORIUNDOS DE OUTRAS 

ORIGENS: NENHUM. Em seguida, passou-se para o grande expediente, no qual a 

palavra foi facultada aos vereadores para se pronunciarem sobre a matéria em pauta, pelo 

prazo máximo de três minutos, cada.  Após, a palavra foi facultada ao vereador Joelson 

Moraes, o qual primeiramente agradeceu a Deus, também agradeceu aos seus nobres 

colegas, as pessoas que se faziam presentes e a todas as pessoas que lhe ouve através das 

Rádios FM. Em seguida, iniciou seu discurso tecendo comentários sobre a LDO, o qual 

leu o Parecer de sua nobre colega Malena Batista, o qual ela sugere através da Comissão 

juntamente com o vereador José Siqueira e a vereadora Maria Nahum que seja aprovada 

o Projeto. E o mesmo disse, que confia muito nos seus nobres colegas, a vereadora Malena 

Batista a relatora do Projeto, o vereador José Siqueira e a vereadora Maria Nahum, com 

a ajuda de como foi bem mencionado no Parecer da Assessoria Contábil desta Câmara e 

com a Assessoria Jurídica também da Câmara os quais são muitos competentes. E 

aproveitou para parabeniza-los e agradecer pelo Projeto, pelo Parecer muito bem 

explicado e que são metas que serão cumpridas futuramente no ano que vem para a 

Administração e para o povo de Oeiras do Pará. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a 

palavra foi facultada ao vereador Ezequiel de Jesus, o qual saudou ao senhor Presidente 

José Paulo Miranda Gonçalves e aos demais vereadores, saudou também as pessoas que 

se faziam presente no salão plenário e aos ouvintes das Rádios. Em seguida, iniciou seu 

discurso falando sobre a LDO, o qual confia na competência da Comissão através da 

relatoria senhor Presidente e também na parte Jurídica e Contábil dessa casa de leis. 

Aproveitou para parabenizar a Comissão pelo empenho e dedicação, desejando a todos 

saúde e felicidades visto que essa seria a última Sessão desse semestre. Finalizou 

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



 

2 
 

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

nobres pares, saudou também a todos os servidores dessa casa de leis, as pessoas que se 

faziam presentes e aos ouvintes das Rádios FM. Na sequência, iniciou seu discurso 

falando sobre a votação da LDO, a qual vem sucessivamente caindo sobre si, até porque 

é o brigão, confuseiro e tudo mais, mais pensa que a LDO não poderia hoje ir à votação, 

porque, primeiro a Lei estabelece que a Comissão responsável ela deveria fazer as 

Audiências Públicas, mais ao longo dos seus nove anos aqui presente nunca foram feitas 

as Audiências Públicas, embora a lei diga e se vem votando. Disse ainda que o Regimento 

interno diz, que ao chegar as Leis Orçamentárias, elas devem ser distribuídas cópias aos 

vereadores e o mesmo não recebeu à cópia, e ele não iria votar numa matéria o qual não 

tem conhecimento. Depois, falou que poderia pedir vista a matéria por dois dias, mais não 

iria pedir porque não daria tempo de ler tudo, mais se estivesse recebido a matéria em 

tempo hábil teria feito uma emenda. Continuando, falou que a LDO, ela é muito 

importante, porque ela estabelece as metas e prioridades para o próximo ano, mais não 

iria votar por não ter conhecimento dessa matéria a qual é de grande importância. 

Finalizou agradecendo a todos. Após, a palavra foi facultada a vereadora Franciele 

Amaro, a qual saudou a todos os nobres edis, saudou as pessoas presentes e a todas as 

pessoas que ouvem através das Rádios FM. Ademais, iniciou seu discurso falando sobre 

a LDO, o qual é um Projeto Oriundo do Poder Executivo, e esse Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentarias estabelece as diretrizes e prioridades para o exercício financeiro 

subsequente e todos sabem da grande importância que tem a LDO para o Município e 

hoje estar apreciando aqui nesta casa legislativa. Continuando falou que, todos têm a 

oportunidade de apreciar todas as matérias do Executivo e elas estão disponíveis nesta 

casa e cada um dos nobres edis, pode e deve procurar as Leis e estar acompanhando. E 

ela disse, que confia na Comissão no qual analisou, verificou, corrigiu algumas coisas se 

necessário, e hoje estariam votando no primeiro e segundo turno está Lei que funciona 

como uma fonte entre o PPA e o plano estratégico dos Governos estabelecidos como o 

próprio nome diz: Diretrizes para a elaboração da LOA. Prosseguindo, ela falou que o 

PPA, ele define grandes prioridades de cada federativo para o período de quatro anos, e 

em quanto a LDO define as prioridades para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do 

ano seguinte e nela são definidos os gastos mais importantes para a Gestão, além das 

regras para elaborar a execução da LOA, portanto deixou seu voto favorável por acreditar 

que está Lei, estar de acordo com que realmente o Município carece e o Município 

precisa. Finalizou agradecendo a todos. Após, a palavra foi facultada ao vereador José 

Siqueira, o qual saudou a mesa constituída e em nome do senhor Presidente saudou a 

todos os nobres edis, saudou a todos os eminentes funcionários dessa casa de leis, saudou 

também as pessoas que se fizeram presentes no salão plenário e a todos aos ouvintes das 

Rádios FM. Em seguida, iniciou seu discurso falando sobre a LDO, a qual é uma Lei de 

Diretrizes Orçamentarias. E ele aproveitou para parabenizar o senhor Presidente desta 

casa, porque nenhum ofício desta casa ele entra sem que se coloque para ser lido nesta 

mesa, onde o mesmo tem o cuidado e a prudência de todos os ofícios e matérias, e tudo 

que entra nesta casa é protocolado na mesa diretora desta Câmara. E disse ainda, que pela 
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questão de bom censo foi lido a entrada da LDO na Câmara Municipal desta mesa e quem 

tivesse interessado até o momento, seria importante ter sido procurado para que tivesse 

direito na cópia, porque esteve publicamente notória para todos os vereadores desta casa. 

Prosseguindo, falou que a Lei veio com alguns defeitos e a Comissão se reuniu, onde 

parabenizou a vereadora Malena Batista pelo seu compromisso com o povo de Oeiras do 

Pará. Depois, citou que se reuniram na quarta-feira passada como determina, discutiram 

os erros que tinha e encaminharam para o Poder Executivo, onde receberam a resposta e 

olharam tudo em uma reunião que fizeram extraordinária, convocada regimentalmente na 

quarta-feira passada para que estivessem reunidos ontem as três horas da tarde, e 

reuniram, discutiram os pontos que foram atendidos e o que estava errado foi corrigido. 

Parabenizou a Contadora que lhes assessora com a parte da contabilidade, quanto ao 

Contador Jurídico Dr. Sergio e a Dr. Rosi, que são pessoas com muita competência e lhes 

colocaram as clarezas das coisas que estavam erradas, das suas dúvidas as quais foram 

sanadas, e todos os nobres vereadores podem ter certeza, até porque tem na Comissão 

duas vereadoras que se identificam como oposição e o mesmo confia na competência e 

no caráter da vereadora Malena Gaia Batista, quanto da vereadora Maria Nahum. E se 

essa matéria tivesse erros, jamais ela ia passar, onde foram feitas as reuniões, foi feito a 

votação dos Pareceres e foi devolvido para a mesa diretora desta casa, a qual estar para 

votação. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada a vereadora Malena 

Batista, a qual saudou a todos os nobres edis, saudou as pessoas que se fizeram presentes 

no salão plenário e aos ouvintes das Rádios FM. Na sequência, iniciou seu discurso 

ressaltando que falar da LDO, onde todos sabem que é uma Lei de curto prazo que dá 

prosseguimento a LOA que vai se exercer em dois mil e dezenove. Prosseguindo, falou 

que já é de praste receber uma cópia da Lei, mais quando receberam, receberam com 

alguns erros e esses erros foram detectado juntamente com a Contadora dessa casa de Lei 

a senhora Rosi, juntamente com o Jurídico dessa casa de Lei. E encaminharam para o 

Prefeito Dinaldo Aires, onde a Secretária dessa casa de Lei levou em tempo hábil e lhes 

retornaram, onde reformularam o que estava com erros. Continuando, ela falou que ontem 

se reuniram novamente, juntamente com o Jurídico e leram, discutiram e foi sancionado 

esse problema, mais como relatora dessa matéria e em nome de sua Comissão vereadora 

Maria Nahum e vereador José Siqueira, ela pediu desculpas aos nobres edis por não 

estarem com suas respectivas cópias, pois não tinham tempo para imprimir a todos. 

Depois, falou para todos que jamais iriam colocar algo aqui com os erros que vem muitas 

das vezes. Finalizou agradecendo a todos. Após, a palavra foi facultada a vereadora 

Maria Nahum, a qual saudou a todos os nobres edis, saudou as pessoas que se faziam 

presentes e aos ouvintes das Rádios FM. Ademais, iniciou seu discurso falando da LDO, 

a qual é uma Lei muito importante e a mesma faz parte da Comissão de Finanças. 

Continuando, falou que a vereadora a qual foi a Relatora Malena Batista pediu desculpas, 

mais a mesma como faz parte dessa Comissão e junto com a vereadora Malena Batista se 

preocuparam com a questão de distribuir, mais que no próximo ano e nos outros Projetos 

que ainda tem e quando voltarem no segundo período que seja feito dá melhor forma para 

que não venha acontecer mais isso. E a mesma faz parte da Comissão e já teve problema 
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até mesmo nessa Comissão de quando não foi convocada, porque estar no Regimento 

Interno que diz que tem que avisar. E ela acha que o vereador Edson Farias tem razão e 

até os mesmos se preocuparam com isso, porque veio com erros e foi devolvido, mais 

hoje estava para votação, porque confiam no Assessor Jurídico desta casa Dr. Sergio e na 

Dr. Rosi e pelo que analisou e tirou suas dúvidas. Na sequência, o vereador Edson Farias 

pediu a parte no discurso para complementar, em que não cabe o mesmo pedir, só muita 

estupidez para aceitar e dizer isso que os interessados têm que pedir isso e isso estar 

escrito na Lei, mais se houve outros motivos o mesmo não sabe, mais não cabe a si em 

pedir. Em seguida, a vereadora Maria Nahum, falou que todos se preocuparam em 

distribuir, até porque estar no Regimento Interno e ela pediu para que isso não venha mais 

acontecer, porque faz parte dessa Comissão e confia no trabalho do Assessor Jurídico e 

da Contadora. Disse ainda que tem convicção do que estar falando e do que estar fazendo, 

porque suas dúvidas tiraram e os erros que tinha foram acertados, até porque é um Projeto 

de suma importância para o Município e se depender de todos os vereadores o Prefeito 

vai trabalhar, porque hoje estará sendo aprovado um Projeto de muita importância. 

Finalizou agradecendo a todos. Após, a palavra foi facultada ao vereador Osvaldo Alves, 

o qual saudou a todos os nobres vereadores, saudou a pessoas que se faziam presentes e 

aos ouvintes das Rádios FM. Em seguida, iniciou seu discurso falando sobre o Projeto de 

Lei, o qual é um Projeto de lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO), estabelece as metas e 

prioridades para o exercício financeiro seguinte. E com a edição da LDO é possível 

realizar os ajustes necessários aos cumprimentos e objetivos e metas previstas no PPA, a 

cada ano adequando-se a esses indicadores a realidades e o prazo para a elaboração da 

LDO, é a definir, para os Governos Federal e Estadual por suas respectivas constituições, 

enquanto que ambos Municipal, o reciprazo é definido pela Lei Orgânica. E sua função é 

orientar a reparação do Orçamento pela escolha de prioridade de metas para o PPA, para 

o ano seguinte. Continuando, ele falou que a LDO foi encaminhada para a Comissão e o 

mesmo acredita nessa Comissão nas pessoas os quais são seus colegas, José Siqueira, 

Malena Batista e Maria Nahum. Finalizou saudando a todos. Após, a palavra foi facultada 

ao vereador José Paulo Miranda Gonçalves, o qual saudou a todos os nobres vereadores 

presentes, saudou as pessoas que se faziam presentes e a todos os ouvintes das Rádios. 

Na sequência, iniciou seu discurso, citando que o Município, ele é organizado na esfera 

Administrativa pelo conjunto de Leis, ou seja, primeiro PPA (Plano Prure Anual), depois 

a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentarias) e a LOA (Lei Orçamentaria Anual). E uma Lei 

especifica com um plano Administrativo de quatro anos, divididas no bojo para que se 

busque o direcionamento, para direcionar o Orçamento para que chegue até a LOA que é 

a Lei de Diretrizes Orçamentaria Anual, a qual vai ser direcionada através do que vão 

estar hoje submetendo a voto que é a LDO. Prosseguindo, falou que tem acompanhado o 

trabalho das Comissões. Onde pode ver a Comissão de Finanças, reunida e buscando a 

forma de emitir seu Parecer dentro da realidade e analisando a matéria, onde foi detectado 

problemas e o mesmo agradeceu a Assessoria Contábil desta casa que passou a se fazer 

presente, até porque aqui não existe nenhum vereador formado em contabilidade e a 

Contabilidade se mexe com números. Também agradeceu a Assessoria Jurídica Dr. 
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Sergio, pela forma que ele tem lhes ajudado. Finalizando, citou que quando se trata de 

cópia de documento, principalmente de uma Lei que tem que ser distribuída, onde muitas 

das vezes tem sido tirado e no ano passado foi tirado de todo e ainda ficou um montueiro 

de documento. E como já falou, que quando for de algum documento que pessoa queira 

e quando se trata de muito papel, é só solicitar que terá o maior prazer de mandar entregar. 

Finalizou agradecendo a todos. Após, a palavra foi facultada ao vereador Sergio Barbosa, 

o qual saudou a todas as pessoas presentes no Plenário, saudou a mesa constituída e a 

todos que lhes acompanham através das Rádios FM. Em seguida, iniciou seu discurso 

citando que a reunião ela era especifica, onde seria discutida e votada a Lei de Diretrizes 

Orçamentarias. E aproveitou para parabenizar os profissionais desta Casa de Leis como 

a dona Rosi e o Dr. Sergio Monteiro, os quais deram o suporte necessário a Comissão de 

Finanças, para que avaliassem o Projeto que veio do Poder Executivo. Também com 

muita tristeza mencionou e como também já tinha sido mencionado anteriormente pela 

sua colega Malena Batista, do fato que todo Projeto estar vindo com erro, ou seja, eles 

têm que se preocupar mais com o Município e eles ganham para isso e estão recebendo 

muito bem. E ele deixou seu alerta para o Prefeito Dinaldo Aires, que possa cobrar desse 

pessoal por que eles estão recebendo em dia e recebe muito bem para fazer um trabalho 

melhor, porque estão deixando a desejar. Finalizou agradecendo a todos. Logo depois dos 

pronunciamentos, passou-se para a seguinte ordem do dia: Votação em primeiro turno do 

Parecer nº 001/2018, da CFPFFO, sobre o Projeto de Lei nº 004/2018, o qual dispõe sobre 

as diretrizes orçamentarias para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providencias. 

O qual foi aprovado por nove votos favoráveis e uma abstenção do vereador Edson Farias.  

Votação em primeiro turno do Projeto de Lei nº 004/2018, oriundo do Poder Executivo – 

o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e dá 

outras providencias. O qual foi aprovado por nove votos favoráveis e uma abstenção do 

vereador Edson Farias. Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente declarou 

encerada 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 vinte de junho de dois mil e dezoito, onde encontra os discursos na integra, 

encontra-se no arquivo dessa casa.  
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