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Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária, do Segundo Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia dezessete do mês de dezembro de dois mil e 

dezoito, para a eleição da Mesa Diretora para o Biênio 2019/2020. 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 José Paulo Miranda Gonçalves, secretariados 

pelos edis: Joelson Cunha de Moraes (Primeiro Secretário) e Sérgio Batista Barbosa (Segundo 

Secretário). Composta a mesa, o Sr. Presidente José Paulo Miranda solicitou ao primeiro 

secretário que fizesse a chamada dos edis presentes: Malena Batista, Ezequiel de Jesus, José 

Siqueira, Izanides Filho, Paulo Miranda, Sérgio Barbosa, Maria Nahum, Edson Farias, 

Franciele Amaro, Osvaldo Alves e Joelson Moraes. Após, as chamadas dos edis, o Sr. 

Presidente, o vereador Paulo Miranda, convidou a todos para realizarem a oração do Pai Nosso, 

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

Sessão. Na sequência, o Sr. Presidente efetuou a leitura do Requerimento 001/2018, o qual 

solicita o registro da chapa “União Pelo Legislativo”, para concorrer à Mesa Diretora deste 

Poder Legislativo, tendo como membros os vereadores José Paulo Miranda Gonçalves como 

presidente e os vereadores Edson Vieira Farias e Ezequiel Oliveira de Jesus, como primeiro e 

segundo secretários, respectivamente. Em seguida, ele efetuou a leitura do Ofício SNº, que 

solicita o registro de candidatura da Chapa “Força e Honra”, com os seguintes membros: 

vereador Barriga (PSDB), para o cargo de presidente; vereador Serginho Batista (PSD) e 

vereadora Malena Gaia Batista (PMN), respectivamente para os cargos de primeiro e segundo 

secretários, para concorrer a Mesa Diretora deste Poder Legislativo, para o biênio 2019-2020. 

Observado o prazo regimental de registro das chapas, o Sr. Presidente consultou os vereadores 

sobre a existência de pedidos de impugnação contra alguma chapa registrada, pedindo que eles 

se manifestassem caso quisessem impugnar. Entretanto, o Sr. Presidente observou que ninguém 

se manifestou contra o registro das chapas, e assim ele declarou que as chapas estão aptas a 

concorrerem a eleição para a Mesa diretora desta Casa Legislativa e prosseguiu com o processo 

eleitoral da Mesa Diretora. Ademais, ele informou que a votação será em regime aberto, de 

acordo com artigo 6º, do Regimento Interno, da Câmara Municipal, para que os vereadores 

possam fazer as suas declarações de voto nas chapas escolhidas, determinando assim a chapa 

“União Pelo Legislativo” como chapa um e “Força e Honra” como chapa dois, efetuando 

novamente a leitura dos nomes dos membros que as compõem. Após, o Sr. Presidente solicitou 
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que os vereadores que compõem as chapas registradas, para o cargo de presidente, iniciassem 

o sufrágio. Sendo assim, o vereador Barriga iniciou a votação, declarando seu voto à chapa 

“Força e Honra. Logo em seguida, o Sr. Presidente lembrou e informou que os vereadores 

podem votar e justificar seu voto pelo prazo máximo de cinco minutos, e em seguida ele 

repassou a presidência ao primeiro secretário, o qual solicitou que o vereador Paulo Miranda 

declarasse seu voto. Imediatamente, o vereador Paulo Miranda declarou seu voto à Chapa 

“União Pelo Legislativo”, solicitando declaração justificada de voto. Nesse momento, ele 

justificou seu voto, referindo-se à importância do processo de democracia do país e ao presente 

processo eleitoral da Mesa Diretora para a Câmara Municipal de Oeiras do Pará. Ele também 

teceu comentários acerca do caráter do voto em um processo eleitoral, dando ênfase à eleição 

da Mesa Diretora do Poder Legislativo Municipal, representada pelos vereadores eleitos pelo 

povo. Encerrada sua justificativa, ele solicitou que o vereador Osvaldo pudesse votar. Nesse 

momento o vereador Osvaldo Alves, declarou seu voto favorável à chapa “União e Honra”. 

Após, solicitada pela presidência, a vereadora Franciele Amaro declarou seu voto favorável à 

chapa “União Pelo Legislativo”. Em seguida, o vereador Edson Farias pediu para justificar seu 

voto em função de um convite feito a este vereador, pelo candidato à presidência da chapa 

escolhida, o Sr. vereador Paulo Miranda, considerando ainda alguns pontos importantes do 

convite, e concluindo com a declaração de seu voto a favor da chapa “União Pelo Legislativo”. 

Logo em seguida, o Sr. Presidente solicitou o voto da vereadora Maria Nahum, a qual se absteve 

de votar, pois considerou que a decisão é em função de situações particulares entre o trabalho 

enquanto vereadora com a sua família. Mesmo assim ela aproveitou para declarar apoio ao 

vereador Barriga. Emocionada, a vereadora encerrou sua justificativa pondo-se totalmente em 

favor do povo, e agradecendo a todos os presentes. Após o Sr. Presidente solicitou ao vereador 

Serginho Barbosa que efetuasse seu voto. Imediatamente, o referido vereador declarou seu voto 

favorável a chapa “Força e Honra”, justificando que vota na chapa somente pelo direito que 

tem em escolher o melhor para o Poder Legislativo, considerando também que a chapa na qual 

ele votou não foi pensada e composta para perseguir o governo municipal. Em seguida, foi 

solicitado que o vereador Izanides efetuasse o seu voto. Sendo assim, ele fez uma breve 

justificativa, considerando alguns pontos favoráveis à decisão tomada, relativa ao trabalho do 

vereador candidato à presidência da chapa “União Pelo Legislativo”, declarando, portanto, seu 

voto favorável a esta chapa. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou que o vereador José 
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Siqueira declarasse seu voto. O referido vereador fez justificativa de seu voto, dizendo que 

dentre muitos dias todo o processo político democrático é doloroso, mas de dentro do processo 

político nem todos saem ganhando e quem vence, às vezes sai ganhando perdendo e perde 

ganhando. Disse ainda, que é uma eleição da Câmara, para que possa dar continuidade no 

Processo Legislativo e que nada muda suas posturas em compromisso com o povo de Oeiras 

do Pará, além de não cria nenhum sentido pessoal com cada vereador, tal como teve embate no 

mandato passado com os nervos à flor da pele com vereador Edson Farias, com a vereadora 

Malena Batista e hoje conseguem sentar e traçar um processo político no Município de Oeiras 

do Pará. E justamente por esse processo político, onde colocaram uma chapa o qual fez parte 

para construção desse processo que é a Chapa “Força e Honra” e que independentemente do 

resultado dessa eleição o mesmo sai como vencedor e sai de consciência tranquila, porque seu 

voto depende somente de Deus e de alguns amigos, e que, por isso, seu voto é na Chapa dois 

do vereador Barriga, no vereador Serginho Barbosa e a vereadora Malena Batista. Após, foi 

solicitado que o vereador Branco Manga declarasse seu voto. O referido vereador fez 

justificativa de seu voto dizendo que não decide seu voto por si só e sim por sua família, por 

seu grupo e as pessoas que lhe rodeiam, onde chegou ao consenso de votar na Chapa um, “União 

pelo Legislativo”, Paulo Miranda presidente, Edson Farias primeiro secretário e o mesmo 

Ezequiel Oliveira de Jesus segundo secretário. Logo depois, solicitada a votar, a vereadora 

Malena Batista declarou seu voto favorável à chapa “Força e Honra”, justificando que na 

primeira eleição votou no Presidente Paulo Miranda, mas hoje seu voto era ao vereador Barriga. 

E aproveitou para agradecer a Deus por suas decisões e porque são pessoas que foram colocadas 

neste lugar para representar o Município de Oeiras do Pará, e que é com muita honra que 

estavam participando de uma nova eleição, do qual vai reger por dois anos o Município de 

Oeiras do Pará no Poder Legislativo. Dado por encerrado o processo de votação, Sr. Presidente 

solicitou a presença dos vereadores José Siqueira e Franciele Amaro junto à Mesa Diretora, 

para acompanhar a contagem dos votos, conforme prescreve o Regimento Interno em seu artigo 

6º, inciso IV, obtendo-se o seguinte resultado: chapa “União Pelo Legislativo”, cinco votos; 

chapa “Força e Honra”, cinco votos. Sendo assim, o Sr. Presidente observou que houve empate 

e, proferindo o resultado final com base regimental, citando o Artigo 6º, inciso V, do Regimento 

Interno, da Casa Legislativa, declarou, portanto, que a chapa vencedora foi “União Pelo 

Legislativo”, por ser composta pelo atual Presidente à candidatura da Mesa Diretora novamente 
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na condição de presidente, por considerar que ele é o vereador com o maior número de 

legislaturas. Dando continuidade à sessão, o Sr. Presidente reeleito informou que este seria o 

momento de os vereadores presentes fizerem suas declarações pelo prazo máximo de cinco 

minutos. Nesse sentido, o vereador Barriga aproveitou o momento para agradecer a Deus pela 

oportunidade, também agradecendo a sua família, os amigos e irmãos. Em seguida, ressaltou 

que pela primeira vez teve no seu segundo mandato teve a oportunidade de concorrer a uma 

eleição da presidência da Câmara, como também já teve a oportunidade de votar em três 

presidentes que ganharam como: Coelhão, Nei Andrade e Paulo Miranda e agora Deus lhe deu 

a oportunidade de concorrer a eleição da Mesa Diretora da Câmara. Continuando, disse que 

sempre teve tranquilidade, sempre pediu para Deus e sempre colocou nas mãos de Deus. Disse 

ainda que conversou com o vereador Paulo há uns dias atrás, o que muita gente estava levando 

para o lado da rivalidade, mas com a graça de Deus teve a oportunidade de conversar com várias 

pessoas, tanto que torciam pelos os mesmos, quanto os que queriam que o vereador Paulo 

ganhasse, em que sempre falava para eles que era apenas uma eleição da Câmara, em que a 

Mesa Diretora irá administrar esse Poder por dois anos. Prosseguindo, reiterou sobre o que seu 

nobre colega falou e que Deus é testemunha que só para duas pessoas de seus colegas 

vereadores que não pediu voto que foi o vereador Paulo Miranda por ser candidato a reeleição 

e a vereadora Franciele Amaro pelo fato do seu esposo Prefeito está apoiando o candidato Paulo 

Miranda. E disse para o vereador Edson Farias que foi sim até sua casa, onde conversaram por 

várias horas e que também uns dias desses estava sentado nesse plenário juntamente com o 

vereador Serginho e o vereador Osvaldo, em que perguntaram-lhe: “vereador posso ir de novo 

em sua casa?” e o nobre colega falou: “o senhor não foi, não me procurou mais e o vereador 

Paulo me procurou” e naquele momento respeitou a decisão do vereador e por isso não o 

procurou mais. Finalizou agradecendo a Deus. Após o pronunciamento do vereador Barriga, 

fez uso da palavra o vereador Serginho Barbosa, o qual cumprimentou devidamente os 

presentes, reiterando, em seguida, o direito exercido durante o processo de votação, dizendo 

ainda que estava muito tranquilo e que não aceita quando lhe imponham as coisas. Disse ainda, 

que sai muito tranquilo pelo seu nome não sair manchado em transferências bancarias do 

Supermercado Fortaleza para sua conta bancária, onde tem vereador que estar correndo risco 

de ser preso a partir do dia seguinte por causa desse detalhe. Também sai feliz porque não trocou 

seu voto por bobina de cabo elétrico. E ele deixou bem claro que irá entrar no Ministério 
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Público, até porque tem o comprovante da transferência bancaria em que foi beneficiando 

vereador em prol de seu voto. Na sequência, a vereadora Maria Nahum fez uso da palavra, 

cumprimentando devidamente todos os presentes, logo em seguida esclarecendo sobre a 

decisão de sua abstenção, por considerar que isso estava causando conflitos familiares e, que 

em função disso, ela decidiu não favorecer chapa alguma. Fazendo uso da palavra, o vereador 

José Siqueira, cumprimentou a todos os presentes, e aproveitou para agradecer o vereador 

Barriga pela coragem em concorrer através da chapa “Força e Honra”. Em seguida, ele 

aproveitou para fazer algumas considerações sobre a situação familiar da vereadora Maria 

Nahum. Continuando falou para o Governo que pegasse o dinheiro que levaram oferecendo a 

noite em casa de vereadores para construir a rua da frente do mercado, que faça a ponte da casa 

do vereador Osvaldo que está caindo, que não deixe faltar remédio na farmácia básica, pois os 

doentes estão morrendo por causa disso e a sua postura será diferente daqui para frente. 

Encerrando seu pronunciamento, pediu para o Assessor Jurídico desta Casa, que baseado no 

artigo sétimo do Regimento Interno desta Casa, na composição da Mesa que será assegurado 

tanto quanto possível representação proporcional dos partidos que aqui participam, que faça um 

Requerimento impugnando esta chapa porque não respeitaram esta ordem, onde tinham o PSDB 

que estava do mesmo lado. Finalizou agradecendo a Deus. Após, o vereador Osvaldo Alves fez 

uso da palavra cumprimentando devidamente os vereadores e os demais presentes no salão 

plenário. Continuando, o orador fez algumas considerações sobre sua posição diante do 

processo de votação, e parabenizou o vereador Barriga pela coragem em concorrer uma das 

chapas à Mesa Diretora, deste Poder Legislativo. Também demonstrou solidariedade vereadora 

Maria Nahum, considerando que é uma mulher de coragem por suportar tudo o que está 

passando em sua vida. O vereador então, encerrou seu discurso agradecendo a todos, mostrando 

respeito e apoio aos vereadores eleitos para a Mesa Diretora. Em seguida, o vereador Edson do 

Fórum fez uso da palavra, cumprimentando a todos os presentes e parabenizando o vereador 

Barriga pela atitude em concorrer à Mesa Diretora, deste Poder Legislativo. Continuando, ele 

teceu alguns comentários sobre o processo eleitoral ocorrido em sessão, considerando que, 

enquanto vereador da Casa Legislativa, nunca havia eleito presidente da Câmara, mas que como 

primeiro secretário, vai exercer a função sem apresentar comportamento de vaidade, levando 

em conta a importância do seu trabalho como vereador. Ademais, ele encerrou seu 

pronunciamento, frisando que seu posicionamento continuará sendo o mesmo como vereador. 
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Fazendo o uso da palavra, o Sr. Presidente iniciou seu pronunciamento cumprimentando a todos 

presentes, aproveitando também para parabenizar o vereador Barriga pela atitude em concorrer 

a uma das chapas para a Mesa Diretora deste Poder Legislativo. Continuando, ele fez alguns 

comentários sobre o trabalho realizado enquanto presidente, junto aos vereadores Barriga e 

Serginho Batista, agradecendo-os pela composição da Mesa Diretora do primeiro biênio desta 

legislatura, considerando ainda que, junto com os referidos vereadores, deram continuidade à 

construção do prédio anexo da Câmara Municipal, onde estão sendo construídos os gabinetes 

dos vereadores. Após isso, o orador encerrou seu discurso agradecendo a Deus e a todos os 

presentes em plenária. Encerrados os discursos, o Sr. Presidente tratou de compor a Comissão 

Representativa da Câmara Municipal, para representar o Poder Legislativo durante o período 

de recesso, com base no artigo 39, incisos I, II e III, do Regimento Interno, a qual ficou 

composta da seguinte forma: Presidente – José Paulo Miranda Gonçalves; Membros Titulares 

– Franciele Andrade Amaro e Serginho Barbosa. Membros Suplentes – Malena Gaia Batista e 

José Silva Siqueira. Na sequência, o Sr. Presidente convidou todos os presentes para 

participarem da posse da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, para o Biênio 

2019-2020, que ocorrerá no dia dois de janeiro de 2019, às dez horas no salão Plenário Rosa 

Feliz Pereira, conforme a Resolução nº 001/2018, que altera o Regimento Interno desta Casa 

de Leis. O Sr. Presidente, observando que não havia mais nada a ser tratado e deliberado, deu 

por encerrados os trabalhos da presente sessão, da qual eu, Rosiane Vieira Machado, 

_____________________, Assessora Especial da CMOP, lavrei a presente Ata, que após de 

ser lida e aprovada, será assinada por mim e demais vereadores presentes. O CD desta sessão 

encontra-se guardado no arquivo desta Casa Legislativa, em que constam os discursos na 

íntegra de todos os vereadores que se pronunciaram durante a sessão. 

Oeiras do Pará, 17 de dezembro de 2018. 

 


