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Ata da décima sétima 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 Gonçalves e secretariado pelos edis Joelson Cunha de Moraes e Sérgio Batista 

Barbosa. Composta a mesa foi efetuada as chamada dos vereadores presentes: Malena Gaia 

Batista, Ezequiel Oliveira de Jesus, José Silva Siqueira, Izanides Diniz Pimentel Filho, José 

Paulo Miranda Gonçalves, Sérgio Batista Barbosa, Maria Nahum, Franciele Andrade Amaro. 

Houve duas ausências, o vereador Edson Farias, o qual não pode participar da sessão por estar 

com uma ressonância marcada por motivo de doença e na sexta-feira estará em reunião com o 

deputado Luth. E o vereador Osvaldo Alves, não justificou sua ausência.  Após as chamadas 

dos edis e havendo quórum regimental o Sr. Presidente, declarou aberta a presente sessão 

ordinária. Após, o Sr. Presidente colocou em discursão, votação e aprovação da 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 003/2017 – CFPFFO, que encaminha a 

Redação Final do Projeto de Lei nº 002/2017, oriundo do Poder Executivo – o qual 

dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para exercício financeiro de dois mil e dezoito e 

dá outras providencias. Redação Final 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. Expedientes Oriundos de Outras Origens: 

Nenhum. Logo depois se passou para o grande expediente, para o qual o Sr. Presidente 

facultou a palavra aos vereadores para se pronunciarem sobre a matéria em pauta pelo prazo 

máximo de três minutos – inciso primeiro do Artigo cento e quarenta e nove do regimento 

Interno. Palavra facultada ao vereador Ezequiel de Jesus, iniciou seu pronunciamento, citando 

em que os quais já estavam saindo de recesso agradecendo a Deus pelo privilégio de 

representar o povo Oeirense, aos nobres colegas, a diretora da casa pelo apoio dado a esse 

primeiro semestre e espera assim estar no segundo semestre junto a todos, para continuar com 

os trabalhos. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada à vereadora Franciele Amaro, 

iniciou seu pronunciamento citando que a LDO é uma Lei estabelecida no primeiro semestre 

de cada ano, ela define as diretrizes para a elaboração do orçamento anual e ela tem como 

objetivo anunciar políticas públicas e respectivas prioridades para o exercício seguinte. E 

como todos sabem que é uma lei de estrema importância, a qual já foi discutida, analisada 

nessa casa pela Comissão de Finanças Patrimônio e fiscalização e durante esses dois meses 
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que ela tramitou por essa casa de lei, foram feitos alguns ajuste pela comissão e por isso que 

estavam para aprovar o segundo turno estar Lei. E essa Lei foi encaminhada pelo Poder 

Executivo em tempo abio. E seu voto é favorável, por entender que essa lei é de extrema 

importância. Finalizou agradecendo a Deus pelos seis meses de poder estar contribuindo pelo 

Município. Palavra facultada ao vereador Izanides Filho, iniciou seu pronunciamento 

agradecendo pela oportunidade de estar se relacionando com os colegas de trabalho, onde 

todos os vereadores estiveram um semestre bastante produtivo, agradeceu também aos 

funcionários da Câmara. E que esse primeiro semestre o que esteve em seu alcance para 

ajudar o Município de Oeiras o mesmo fez e quando voltarem estarão desenvolvendo mais 

trabalho. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador José Siqueira, iniciou 

seu pronunciamento citando que os mesmo estavam para votar no segundo turno da LDO. A 

LDO, LOA, PPA essas matérias diz que o regimento interno da casa, que vereadores tem três 

minutos para falar exclusivamente da matéria, mais a lei que rege o regimento interno da casa 

é a lei maior é a constituição federal no qual todos sabem que as demais leis elas foram 

escritas obedecendo a constituição federal e justamente por isso não é uma lei exclusiva de 

Oeiras, para que pudessem só terem os três minutos. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra 

facultada à vereadora Malena Batista iniciou seu pronunciamento citando que a LDO é um 

passo bem mais sério para dar ao PPA é a lei que vem reger o ano de dois mil e dezoito e os 

mesmos tiveram alguns trabalhos, algumas modificações para a melhora do Município. 

Depois agradeceu a Deus de ter dado o folego de vida, para estar terminando esse primeiro 

semestre. Finalizou deixando uma mensagem bíblica. Palavra facultada à vereadora Maria 

Nahum, iniciou seu pronunciamento esclarecendo sobre a sessão passada e agora nessa, 

estavam tratando da LDO e as pessoas lhe procuraram para fazer algumas reivindicações e 

quando é dado um não para eles, eles não entendem. E essas duas sessões é voltada somente 

para a LDO, os quais não podem fazer outros comentários, colocar outros assuntos, deixou 

claro para as pessoas que lhe procuraram. E como vereadora que estar a mesma faz parte da 

comissão, da qual essa matéria foi para sua comissão, juntamente com o vereador José 

Siqueira e a vereadora Malena Batista. E acredita que todos da comissão e os nobres colegas, 

o que estiveram de fazer e o que cabia a está casa todos fizeram e seu voto é favorável. 

Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Paulo Miranda, iniciou seu 

pronunciamento agradecendo a Deus, pela oportunidade que lhe concedeu diante de tantas 

outras votações que o mesmo participou, lhe oportuniza presidir uma sessão, onde se aprova 
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em segundo turno a lei de Diretrizes Orçamentária, aquela que irá direcionar o poder 

executivo nas suas ações com as leis do projeto de leis que virão para o Município, se tratando 

principalmente na questão financeira. E a LDO ela é a matriz, é aquela que vem primeiro para 

que norteie as outras que irão receber. E sente-se honrado ao passar três mandatos nessa casa 

votando a LDO, PPA, LOA e tantas outras. E essa foi a oportunidade de estar presidindo uma 

sessão de tamanha importância e responsabilidade. E parabenizou a Comissão e todos os 

vereadores pelo empenho que tem tido junto à casa de lei. Finalizou agradecendo a Deus. 

Palavra facultada ao vereador Sérgio Batista, iniciou seu pronunciamento agradecendo ao 

povo de Oeiras pela paciência que todos tem tido, e que esse poder o mesmo não ver nem um 

ser diferente com os outros e todos tem se empenhado para trabalhar em prol do 

desenvolvimento do Município e que no segundo semestre não será diferente. E o mesmo 

estar à disposição para qualquer debate, qualquer assunto a ser discutido. Finalizou 

agradecendo a todos. Após, os pronunciamentos passou-se a seguinte ordem do dia: Votação 

da Redação Final 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. Na sequência, passou-se para a 

ELEIÇÃO DE COMISSÃO REPRESENTATIVA, em observância ao artigo trinta e nove e 

seus incisos um, dois e três do regimento interno. A comissão terá (três) membros efetivos e 

(dois) suplentes. O presidente da Câmara é presidente nato da comissão. No qual o presidente 

Paulo Miranda, ficou como Presidente da Comissão, e os vereadores Joelson Moraes e Sérgio 

Batista ficaram como membro da Comissão. Ficaram como suplentes os vereadores Ezequiel 

de Jesus e o vereador Izanides Filho. Em seguida, o vereador José Siqueira, informou que os 

trabalhos da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, suspenderão seus trabalhos a partir 

do dia trinta e voltará no início da sessão no mês de agosto. Não havendo mais nada a trata o 

senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão. Sala das sessões da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, plenário Rosa Feliz Pereira, vinte e oito de junho de dois mil e 

dezessete. 

Presidente (a): _______________________________________________________________ 

Primeiro Secretário (a): ________________________________________________________ 

Segundo Secretário (a): ________________________________________________________ 
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