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Ata da segunda Sessão Extraordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de 

Oeiras do Pará, a ser realizada no dia doze de dezembro de dois mil e dezoito, para a provação 

em segundo turno da LOA (lei orçamentária anual). As vinte horas reuniram-se 

extraordinariamente os vereadores da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, no salão plenário 

Rosa Feliz Pereira, sob a presidência do vereador José Paulo Miranda Gonçalves, secretariada 

pelos edis: Joelson Cunha de Moraes (primeiro secretário) e Edson Vieira Farias, o qual foi 

convocado para assumir a segunda secretaria no lugar do titular. Composta a mesa, o Sr. 

Presidente Paulo Miranda solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos edis: 

Osvaldo Alves, Franciele Amaro, Maria Nahum, Edson Farias, Paulo Miranda, Izanides Filho, 

José Siqueira, Ezequiel de Jesus, Malena Batista e Joelson Moraes. Constatou-se a ausência do 

vereador Sérgio Barbosa. Após, as chamadas dos edis e havendo quórum regimental, o senhor 

Presidente invocando a proteção de Deus e em nome do povo Oeirense declarou aberta a 

presente Sessão Extraordinária. Na sequência, o Sr. Presidente Paulo Miranda, colocou em 

discursão, votação e aprovação a Ata da Sessão extraordinária anterior. A qual foi aprovada por 

sete votos favorável e houve duas abstenções dos vereadores Edson Farias e José Siqueira. Na 

sequência, o senhor Presidente suspendeu a leitura dos expedientes, o qual já tinha sido lida no 

primeiro turno. Após, a palavra foi facultada aos Vereadores para se pronunciarem sobre a 

matéria em pauta pelo prazo máximo de três minutos, conforme o parágrafo primeiro do artigo 

cento e quarenta e nove do Regimento Interno da Câmara Municipal. Na sequência, o vereador 

Edson Farias, pediu por questão de ordem citando que no primeiro turno foram dez minutos e 

que vossa excelência pudesse se manter os dez minutos. Em seguida, o senhor Presidente 

permitiu que ficasse nos dez minutos. Após, a palavra foi facultada ao vereador Edson Farias, 

o qual inicialmente saudou o senhor Presidente e aos demais pares, também saudou a todas as 

pessoas que se faziam presentes no salão plenário. Em seguida, citou que não é de seu costume 

falar nos dois turnos, mais o mesmo foi provocado a usar a tribuna e dizer primeiro quanto ao 

relatório. O qual referiu-se à vereadora Maria Nahum, que não estava se referindo dessa sessão 

e que lhe corrija se nas outras sessões aconteceu quanto seu posicionamento, mais estava só 

contribuindo, para que todos acompanhem o rito como se manda. Prosseguindo, ressaltou que 

talvez seja o vereador mais velho e já passou da idade de adolescente e de criança há muito 

tempo, o qual tem cinquenta e quatro anos bem vivido. E o mesmo não tem idade para vim 

brincar e isso lhe ofende profundamente quando se coloca que os mesmos estão aqui de 



 

2 
 

brincadeira porque não quer fazer a vontade de quem não entende. Portanto, que verifique as 

suas colocações e os mesmos trás as suas seriedades do mandato que o povo lhe outorgou e 

procura não faltar nas sessões, procura se em terá da matéria, pesquisar e perguntar para que 

tenha seu posicionamento. Disse ainda, que se alguém pensa que o vereador Edson quer que o 

Prefeito cometa pedalada, isso é de uma tremenda ignorância, quem quer e quem faz ele cometer 

pedalada fiscal, são seus assessores contábeis que são incompetentes de quando se manda 

matéria para cá no contra o c e no contra o v quando deixaram ele cometer a pedalada fiscal no 

ano passado. Continuando, citou que para ele não cometer a pedalada fiscal, onde já foi votado 

em primeiro turno uma flexibilização no orçamento de nove milhões setecentos e noventa seis 

e setecentos e cinquenta reais. E quando chegar em nove milhões, aí tinha que se antecipar e 

pedir um proativo, mais como eles são preguiçosos, incompetentes eles deixam o Prefeito 

cometer a pedalada fiscal como cometeu no ano passado em mais de cinco milhões. 

Continuando, ressaltou que todos têm compromisso com este município, jamais iria postergar 

uma matéria para não se construir um ginásio, porque esse era o posicionamento da oposição 

na gestão passada e ficou enrolando até se perder o prazo da aplicabilidade do recurso do ginásio 

e a comissão de finanças não apresentou o parecer para a mesa. E a mesa também foi 

incompetente, porque ela deveria pega no prazo de quarenta e cinco dias como manda o 

regimento e colocar em votação com ou sem parecer. Disse ainda, que nove, dez por cento é 

um valor suficiente para ele remover de um local para o outro e isso quer dizer que os mesmos 

estão dando um cheque de nove milhões setecentos e noventa seis mil e setecentos e cinquenta 

reais em branco para ele. Na sequência, o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no discurso 

parabenizando vossa excelência pelo seu brilhante discurso e quanto ao pedido de abertura de 

credito, quando chegar em nove milhões que acenda uma luz vermelha e que não faça igual 

como fez o governo do ex-prefeito Edvaldo Nabiça que tentou pedir praticamente no final de 

seu mandato e infelizmente na época não aprovaram. Após, o vereador Edson Farias, citou que 

acusaram os mesmos, mais naquela época não estava na moda pedalada fiscal e eles tinham 

cometido e hoje o Edvaldo Nabiça é um retrato do que estar acontecendo, onde está só ele 

respondendo. Finalizando, citou que se esse parlamento aprovou outras vezes, não quer dizer 

que amanhã não se aprove cinco como é seu desejo, para que se fosse essa contabilidade que 

vem de fora ganhando rolo de dinheiro e que seus funcionários têm que ser pagos pelo 

município com hospedagem e alimentação. E se o mesmo fosse gestor, trabalharia com 
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contabilidade de Oeiras do Pará porque são competentes. Finalizou agradecendo a Deus. Após, 

a palavra foi facultada ao vereador José Siqueira, o qual inicialmente cumprimentou a todos 

os nobres vereadores, também saudou a todas as pessoas que se fizeram presentes no salão 

plenário. Depois citou que estavam indo para a votação em segundo turno da LOA (Lei 

Orçamentaria anual), onde é muito importante de quando os mesmos se inteiram daquilo que 

estão votando. Ademais parabenizou o vereador Edson farias, por mostrar que tem estudado 

não só as matérias, mais as leis do qual rege esta matéria. Em seguida, leu o orçamento de 

algumas secretarias: Gabinete do prefeito, um milhão e trezentos e trinta mil. Secretaria 

Municipal de administração, dois milhões oitocentos e vinte mil. Secretaria de Finanças, dois 

milhões oitocentos e quarenta dois mil. Secretaria de agricultura, um milhão oitocentos e 

quarenta e oito mil. Todas essas secretarias, elas não passam de oito milhões e seiscentos e 

quarenta mil reais, quatro secretarias elas não chegam no credito suplementar em que os 

mesmos estavam votando e que foi aprovado no primeiro turno. Em seguida, agradeceu em 

nome da comissão aos seus nobres colegas que entenderam e lhes acompanharam e confiaram 

no trabalho dessa comissão, onde é importante saberem e voltou a repetir como foi dito aqui, 

que é muito difícil quando o mesmo acha que todas as pessoas têm que ser subestimadas ao seu 

próprio entendimento e é muita arrogância de quando pensa que é pela sua idade ou por sua 

própria experiência pode subestimar ou até direcionar a capacidade de outras pessoas. Aqui não 

estar se tratando de moral, aqui está se tratando de reconhecer, e quem não voltou atrás? Até 

Deus voltou atrás de alguns atos e todos estão querendo sim que este parlamento possa 

responder à altura de que a sociedade exige dele e todos são fuzilados via internet todos os dias 

e meses a meses nos pasquins. E como coniventes, os seus compromissos é de fiscalizar e como 

já foi dito que a hora que vim projetos do poder executivo que precisa fazer uma flexibilização 

dentro do orçamento, essa Câmara vai analisar e votar. E si a Câmara votar num projeto de uma 

flexibilização do orçamento de uma secretaria para outra e o povo entender que tinha de ser 

feita a ponte tal e não a escola de tal lugar, não vai errar só o prefeito, vai errar o poder 

legislativo porque a Câmara acompanhou. E dentro de uma instituição democrática que é, é 

importante quando a maioria acerta, mais importante quando a maioria errar e aqui é um 

parlamento com diferentes ideias e tem que respeitar o voto do seu amigo. Ademais, desejou 

que no próximo ano, o poder executivo principalmente os assessores contábil e jurídico da 

prefeitura honre o Prefeito que lhe confiou o cargo, porque quando acontece essas coisas é o 
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nome do Prefeito que vai para o lixo, mais todos sabem que o responsável desses erros são os 

assessores jurídico e contábil contratado com muito dinheiro para o município. Continuando, 

citou que essa Câmara errar, mais erra muito pouco porque tem um assessor jurídico 

responsável e competente, uma pessoa que faz questões de participar das reuniões das 

comissões. Disse ainda, que o FUNPREV que é uma autarquia mandou para lá o seu orçamento 

e se quer eles tiveram tempo de apreciar o que tinham mandado, o que eles fizeram foi tirar a 

cópia do orçamento do ano passado e colocaram no orçamento. Continuando, ressaltou que 

poderiam muito bem ficarem enrolando como foi dito aqui, mais durante estiver na comissão 

jamais irão fazer perder tempo e todas as matérias apreciaram e devolveram em tempo hábil 

para ser votado. Finalizando, desejou para a administração sorte e que Deus dei sabedoria para 

que possa errar menos, porque errar vai continuar errando, porque todos nós somos imperfeitos, 

mais que consulte sua base, que consulte os assessores, que consulte seus secretários e que 

converse, porque com todo mundo engajado a maior chance de acertar é maior e do povo de 

Oeiras aplaudir também é maior. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada 

ao vereador Paulo Miranda, o qual inicialmente saudou o senhor Presidente e ao primeiro 

secretário e em seu nome cumprimentou a todos os nobres vereadores. Em seguida, iniciou seu 

pronunciamento citando que não iria mais usar o segundo momento, mais apenas queria 

refrescar a memória de algumas pessoas aqui, onde não disse condições morais e que lhe perdoe 

porque a matéria ela é especifica, mais lhe obriga a sair um pouco do ritmo. Onde não falou em 

condições morais de a, b ou c, diz em condições de posicionamento e essa é a sua questão e 

estar dizendo isso porque estar muito cedo e do ano passado para cá de repente mudou rápido 

e o que foi que aconteceu de repente para uma mudança rápida e é nesse sentido que está 

colocando. E tem o respeito pelo voto de qualquer um, a soberania do voto é de cada um e se 

vota com convicção, mais é muito cedo a mudança de voto, é muito cedo uma mudança 

repentina e é nesse sentido que estar dizendo e é nesse sentido que estar colocando. E o mesmo 

voltou a repetir que ano passado este plenário venceu no voto o vereador Edson e a vereadora 

Maria porque pediam quinze por cento e venceu no voto quebrando a proposta que eles 

colocaram. Na sequência, o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no pronunciamento. Mais 

o vereador Paulo Miranda não lhe concedeu a parte porque o vereador Joelson Moraes não usou 

a tribuna para falar. Continuando, citou que lhe assusta profundamente onde vai cumprir o 

quarto mandato nesta casa, mais nunca ouviu um vereador dizer que chamou um outro para a 
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porrada, porque quando se chega a este ponto é porque o vereador não tem mais estrutura e 

porque o vereador não tem mais discurso para ir para o debate com seu colega, aí chega ao 

extremo de chama-lo para a porrada. Disse ainda, que aqui se discuti divergências de ideias no 

discurso, e ninguém vai ver chamar alguém para a porrada, porque quando não der conta mais 

no discurso, leva a mão a palmatoria. Após, passou-se para a seguinte ordem do dia (votação 

em segundo turno): Votação da Emenda Modificativa nº 001/2018-CFPFFO-CMOP, ao 

Projeto de Lei nº 005/2018, oriundo do Poder Executivo. A qual foi aprovada em segundo turno 

por seis votos favorável e três votos não favorável que modifica de trinta por cento para dez por 

cento a suplementação no orçamento. Votação do Parecer nº 002/2018 – CFPFFO-CMOP, 

sobre o Projeto de Lei nº 005/2018, oriundo do Poder Executivo. O qual foi aprovado por 

unanimidade. Votação do Projeto de Lei nº 005/2018, oriundo do Poder Executivo, o qual 

“estima a receita e fixa a despesa do município de Oeiras do Pará, para o exercício financeiro 

de 2019”. O qual foi aprovado por unanimidade. Após, não havendo mais nada a tratar, o senhor 

Presidente declarou encerada a presente Sessão extraordinária. 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 doze de dezembro de dois mil e dezoito, onde encontra os discursos na integra, encontra-

se no arquivo dessa casa.  

Oeiras do Pará, 12 de Dezembro de 2018.  


