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Ata da décima sexta sessão ordinária, do período legislativo da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, 

no salão plenário Rosa Feliz Pereira, sob a presidência do vereador José Paulo Miranda Gonsalves e 

secretariado pelos edis Joelson Cunha de Moraes e Sérgio Batista Barbosa. Composta a mesa foi 

efetuada a chamada dos vereadores presentes: Malena Gaia batista, Ezequiel Oliveira de Jesus, José 

Silva Siqueira, Izanides Diniz Pimentel Filho, José Paulo Miranda Gonsalves, Sérgio Batista Barbosa, 

Maria Nahum, Edson Farias, Franciele Andrade Amaro, Osvaldo de Oliveira Alves e Joelson Cunha 

de Moraes. 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 discursão, votação e aprovação a 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: Ofício nº 022/2017 – CFPFFO, que encaminha o parecer nº 002/2017, bem como 

a Emenda Substitutiva nº 001/2017, sobre o Projeto de Lei nº 002/2017, oriundo do poder 

Executivo – o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e 

dá outras providencias. Parecer nº 002/2017, de vinte e quatro de maio de dois mil e dezessete, 

sobre o Projeto de Lei nº 002/2017, oriundo de Poder Executivo – o qual dispõe sobre as 

diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providencias. Emenda 

Substitutiva nº 001/2017, de vinte e quatro de maio de dois mil e dezessete, ao Projeto de Lei nº 

002/2017, oriundo Poder Executivo – o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 

exercício financeiro de dois mil e dezoito e dá outras providencias. Memorando – CPI Nº 

001/2017. C) Expedientes Oriundos de Outras Origens: Ofício nº 104/2017 – Fundo de 

Providência de Oeiras do Pará (FUNPREV). Na sequência, por questão de ordem à vereadora 

Maria Nahum, justificou que a mesma é relatora da matéria e que no regimento diz que tem que se 

sentar para analisar e quando foi chamada o parecer já estava pronto. E a mesma Falou para o Sr. 

Presidente que poderiam sentar juntos com os vereadores José Siqueira e a vereadora Malena Batista 

os quais fazem parte da Comissão. E a mesma assinou o documento mais foi só chamada na sala, mais 

acredita e sabe do regimento que tem que se sentar para analisar, sendo que é relatora tem que ter 

muita responsabilidade e cuidado no que irão fazer e por questão de ordem a mesma gostaria que 

retirasse de pauta. Em seguida, por questão de ordem o vereador Edson Farias, pediu a permissão para 

contestar a criação da CPI, o mesmo acredita que não se pode prevalecer a vontade da maioria. E o 

mesmo aceitou a formação das comissões no seu humilde entender até um pouco equivocado, mais a 

CPI não, e se forem olhar as leis a LDO ela diz no artigo setenta e um e parágrafo primeiro e terceiro 

fala que a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem que ser formado com base no regimento 

interno. O Regimento Interno ele é quase omisso, mais foi feliz o doutrinador que criou, ou que 
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elaborou o regimento, depois aprovado pelo plenário no artigo vinte e cinco do regimento interno ele 

diz assim: que em cada comissão será assegurado a representação proporcional dos partidos. E o 

vereador perguntou a vossa excelência, se existe segurança na casa, algum presidente de partido fora o 

PR, se indicou seu líder, para que o líder indicasse o seu membro na Comissão de Parlamentar de 

Inquérito. Foram respeitados os blocos porque dois blocos, os mesmos não tem uma maioria de um 

terço para se formar bancadas, mais tem blocos salve engano o PMN e o PSDB são dois e no seu 

entendimento já tem duas vagas garantida nesse dois blocos, sobra um e só ver quem indicou quem ia 

fazer parte, a mesa oficializou as lideranças que indicasse seus lides e oficializou quem quisesse fazer 

parte. E o mesmo pensa que sobra uma vaga para as demais e que seria feito o sorteio e tirasse quem 

fosse sorteado fora os dois blocos, o resto é um de cada bancada no sorteio estava garantido 

preenchido a terceira como assegura o regimento no artigo trinta e seis parágrafo único. E deu um 

exemplo claro como foi feito a formada comissão na coxa e estão agora na Comissão de Finanças duas 

oposições e uma situação. E deixou seu protesto, pedindo a vossa excelência que reconsidere porque é 

de interesse popular há muitos anos que não se cria uma CPI em Oeiras, a uma expectativa enorme, 

mais que se faça dentro da legalidade. Depois, o Sr. Presidente deixou claro que de forma alguma ou 

nem uma irá obedecer a questão proporcionalidade do partido de uma comissão, onde nos seus casos 

irá ser mantida de três a quatro vereadores porque hoje seria um terço. E o mesmo recebeu um pedido, 

a mesa acatou o pedido, não depende de votação plenária onde todos sabem, ela tinha número legal e 

em seguida queriam protocolar outro documento, mais não chegaram a protocolar, mesmo que 

protocole essa casa não tem suporte financeiro para manter duas CPI ao mesmo tempo e o mesmo 

recebeu o documento também das pessoas que assinaram, quem assinou se propôs a compor e o 

mesmo não irá ficar também deixando que as coisas aconteçam, se não quer assinar para que se crie a 

CPI, como é que quer fazer parte da comissão. E irão sentar para conversar, verificar se tiver 

legalidade cabe recurso e não irá ficar protelando ou se dá andamento ou tem que dá um ponto final. 

Depois, citou que iria suspender a sessão por vinte minutos para discutir, analisar o pedido da 

vereadora com fundamento a qual não tinha assinado, onde o presidente da comissão irá explicar e 

depois retornar para a sessão se mantem ou não a matéria em pauta. Após reunirem-se e tomarem 

decisão conjunta com a maioria dos vereadores o Sr. Presidente deu prosseguimento, convidando o Sr. 

Primeiro Secretário a fazer a leitura dos expedientes oriundos do legislativo. Ofício nº 02/2017, sobre 

o projeto de lei nº 002/2017, oriundo do poder executivo – o qual dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providencias. E antes do Sr. Primeiro 

Secretário iniciar a leitura, o vereador Edson Farias, pediu por questão de ordem citando que irá 

manter sua impugnação na formação da CPI, com base no regimento do artigo vinte cinco, para 

analise se estiver errado. Depois, o Sr. Presidente citou que irá ser acatado o pedido do vereador Edson 

Farias. Em seguida o Sr. Primeiro secretário deu início a leitura dos expedientes. Logo depois se 
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passou para o peno expediente, no qual o vereador Edson Farias, se inscreveu para se pronunciar pelo 

prazo máximo de cinco minutos. Palavra facultada ao vereador Edson Farias, iniciou seu 

pronunciamento citando que embora entenda que não caberia no pequeno expediente, mais pediu a 

vossa excelência a permissão para ler o artigo cento e cinquenta e cinco do regimento interno do 

parágrafo segundo. Depois, se ateu fazendo a leitura do artigo cento e quarenta e nove do regimento 

do parágrafo primeiro. E citou que não caberia no pequeno expedientes, portanto a tito de colaboração 

pediu a vossa excelência que novamente suspendesse a sessão para reeditar a pauta se assim entender e 

que em vez de pequeno expediente e grande expediente, apenas um expediente com três minutos. 

Finalizou agradecendo. Em seguida, o Sr. Presidente consultou o plenário se usariam os vinte minutos 

ou os três minutos, onde no regimento lhes assegura que possam usar os vintes minutos, o qual não 

tem problema nem um, mais na questão do bom censo a se entenderem que vai se usar os minutos 

cada orador, que vai usar para falar sobre a LDO que iria ser votada em primeiro turno. E que deixou 

claro se não aprovado no primeiro turno com as emenda que serão inserida ao projeto, para que 

quando volte com a votação do segundo turno, já volte com as emendas se assim entender o plenário 

quiser ir para o bom censo de que possa se falar os três minutos. O qual foi definido que usariam os 

três minutos na tribuna dessa casa, para falar sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentarias. Logo 

depois se passou para o grande expedientes, para o qual o Sr. Presidente facultou a palavra aos 

vereadores pelo prazo máximo de três minutos cada. Palavra facultada ao vereador Ezequiel de Jesus,  

iniciou seu pronunciamento fazendo um esclarecimento sobre a Lei de Diretrizes Orçamentarias do 

Município de Oeiras do Pará, a qual estava tendo as discursões, por isso que também devido o 

regimento teriam os três minutos para falar. E pensa o vereador que o Sr. Prefeito e a casa de leis, tem 

pessoas qualificadas que trabalham nesse projeto, então o mesmo acredita no setor jurídico da casa de 

leis e também acredita na posição do gestor em seu grupo profissional. Depois, citou que seu voto é 

favorável porque acredita plenamente no gestor e acredita principalmente nos funcionários da casa de 

leis. Finalizou saudando a todos. Palavra facultada à vereadora Franciele Amaro, iniciou seu 

pronunciamento citando que como todos sabem que esse projeto é de extrema importância para o 

Município é ele que ter cede o próprio orçamento é ele que vão nortear a lei orçamentaria e se não 

estiver assegurado na LDO, também não poderá ser assegurado no orçamento. E a LDO, ela é uma lei 

anual que tem um prazo determinado para a elaboração do executivo, para esta casa de lei. E se a LDO 

não for aprovada, todos os nobres vereadores não poderão sair de recesso. E o voto da mesma é 

favorável, porque tudo que for em benefício do Município, consertesa a mesma irá votar a favorável. 

Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Izanides Filho, iniciou seu 

pronunciamento, citando que já tinha consultado a acessória jurídica e analisado a LDO dos governos 

passados. A LDO atual apresenta algumas coisas que o mesmo não concorda, mais como vai ser a 

entrada da LDO, o mesmo estava pronto para aprovar e vai caber também as devidas modificações. 
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Finalizou saudando a todos. Palavra facultada ao vereador José Siqueira, iniciou seu pronunciamento 

citando da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentaria, a qual é como se fosse um mapa que precisa do 

viajante. O orçamento da LOA vai consultar a LDO, a LDO tem que estar garantido no orçamento, 

para que quando entrar a loa consertesa ela vai dar direção para a LOA. Depois, agradeceu as 

vereadoras Malena Batista, que se interessou, pediu informações, lhes cobrou. E à vereadora Maria 

Nahum, que colocou os seus pontos críticos, mais chegou no bom senso e a acessória jurídica da casa, 

que por muito tem contribuído para os trabalhos. E consertesa seu voto é favorável. Finalizou 

agradecendo. Palavra facultada à vereadora Malena batista, iniciou seu pronunciamento saudando a 

assembleia de Deus, pelos seus cento e seis anos no estado do Pará. Após, se dirigiu a LDO, a qual a 

mesma colocaria em orçamento público que engloba as receitas e despesas do governo e que vai reger 

o ano de dois mil e dezoito. Depois, citou que ninguém pode fazer nada do que o chefe de família ou 

empregado, se nós não fizermos um planejamento e se não planejarmos as coisas vão dar errado. E a 

mesma citou que é para isso que estavam votando na primeira parte desse planejamento, que vai reger 

o Município no ano de dois mil e dezoito, na confiança de fazer aquilo que estar dentro da LDO. E a 

vereadora acredita que na próxima estarão votando, se interessando, procurando saber para que possa 

dar tudo certo, dentro de um planejamento, para que não venham fugir desta receita. Finalizou 

agradecendo pela oportunidade. Palavra facultada à vereadora Maria Nahum, iniciou seu 

pronunciamento esclarecendo, a qual pediu para o Sr. Presidente que suspendesse a sessão por vinte 

minutos para esclarecer algumas coisas e como relatora a mesma tem que estar ciente de que vai votar. 

E se reuniram e deixou claro que não é da base, mais jamais quer prejudicar o município e não vai ser 

pelo seu voto que irá atrapalhar o Prefeito, porque a mesma quer o bem para o município e para o 

povo de Oeiras do Pará. E se depender de si e da casa a mesma estar fazendo sua parte e estará 

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

iniciou seu pronunciamento citando da importância da LDO, que somente através dela se pode 

estabelecer uma relação entre o planejamento de médio prazo, previsto no plano plurianual PPA e o de 

curto prazo definido pela lei orçamentária anual LOA, onde é a única lei que tem prazo constitucional 

para ser aprovada pela Câmara Municipal até trinta de junho de cada exercício, para que o legislativo 

possa entrar em recesso. E um dos objetivos constitucional LDO é de apresentar metas e prioridades 

de administração pública municipal, para exercício financeiro subsequente de acordo com as 

orientações do PPA. Para tanto foi organizado o anexo de metas e prioridades que listão que 

programas subjetivas de suas ações com os valores correspondentes, que terão prioridades na execução 

orçamentaria do ano seguinte. E consertesa seu voto é favorável. Finalizou saudando a todos. Palavra 

facultada ao vereador Paulo Miranda, iniciou seu pronunciamento relatando da grande importância da 

matéria, para o ordenamento da gestão pública a Lei de Diretrizes Orçamentaria aquela que norteia, 

aquela que vai dar o norte ao orçamento e assim sucessivamente. A qual é um padrão das leis 
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municipal para o exercício da execução financeira existente no Município ou se já é aquela que 

direciona as outras vindouras. E o mesmo irá se deter mais no segundo turno com a análise maior, ela 

não estará sendo aprovada, ela estará sendo votada com emendas se aprovada no primeiro turno, para 

ser inserida ao projeto de emenda de autoria de vereadores da comissão. Finalizou agradecendo. Após 

os pronunciamentos passou-se a seguinte ordem do dia: votação do parecer nº 002/2017, de vinte e 

quatro de maio de dois mil e dezessete, sobre o Projeto de Lei nº 002/2017, oriundo do Poder 

Executivo – o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de dois mil e 

dezoito e dá outras providencias. A qual foi aprovada por unanimidade. Votação da emenda 

substitutiva nº 001/2017, de vinte e quatro de maio de dois mil e dezessete, ao Projeto de Lei nº 

002/2017, oriundo do Poder Executivo – o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 

exercício financeiro de dois mil e dezoito e dá outras providencias. A qual foi aprovada por 

unanimidade. Votação do Projeto de Lei nº 002/2017, oriundo do Poder Executivo – o qual dispõe 

sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de dois mil e dezoito e dá outras 

providencias. A qual foi aprovada por unanimidade. Votação do primeiro turno, o Projeto de Lei nº 

002/2017, já com as emendas inseridas. A qual foi aprovada por unanimidade. 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, vinte e um de 

junho de dois mil e dezessete. O cd da Sessão Ordinária de vinte e um de junho de dois mil e 

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

Cientes: 

Presidente (a): _________________________________________________________ 

Primeiro Secretário (a): ___________________________________________________ 

Segundo Secretário (a): __________________________________________________ 

Vereador (a): __________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 
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Vereador (a): ___________________________________________________________ 
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