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Ata da primeira Sessão Extraordinária do primeiro período legislativo da Câmara 

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

para aprovação em segundo turno da LDO, 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: Osvaldo 

Alves, Franciele Amaro, Edson Farias, Maria Nahum, Sergio Barbosa, Paulo Miranda, 

Izanides Filho, José Siqueira, Ezequiel de Jesus, Malena Batista 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 Oeirense declarou aberta a presente Sessão 

Ordinária. 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. Após, a Palavra foi 

facultada ao vereador Joelson Moraes, o qual saudou a todos os nobres vereadores, 

saudou também as pessoas que se faziam presentes e aproveitou o momento para 

agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar nessa casa de leis. Em seguida, 

iniciou seu pronunciamento citando que todos foram eleitos e todos foram eleitos também 

para legislar, fiscalizar entre outras coisas. Prosseguindo, citou que estava sendo votada 

uma matéria muito importante e o seu nobre colega falou em relação, “de confiar”, e o 

mesmo confia plenamente, não que não esteja fazendo seu papel quanto vereador, mais 

pelo contrário, se o mesmo é interessado em uma matéria e tendo em vista também que o 

Presidente da Câmara ele não é obrigado a distribuir a matéria, ele é obrigado a chamar o 

Presidente da Comissão e entregar. Disse ainda que, se o seu nobre colega tem interesse 

na matéria, o mesmo deveria procurar não só a presidência da Câmara, como também 

pedir a cópia da matéria para o Presidente da Comissão. Continuando, falou que confia 

em seus nobres colegas e não irá medir os outros pela sua régua e se tem o objetivo, tem 

pensamento de fazer coisas erradas, não é por isso que vai votar a favor da matéria, porque 

não esteve aqui. É muito fácil a pessoa vim aqui e querer dizer, e que desculpas vai dá 

para os eleitores já que todos foram eleitos para legislar. Finalizou agradecendo a todos. 

Após, a palavra foi facultada ao vereador Edson Farias, o qual inicialmente se referiu ao 

vereador Joelson Moraes, onde o mesmo está equivocado na obrigatoriedade, porque é 

dever da mesa distribuir cópia da LDO, PPA e LOA. Na sequência, o vereador Joelson 

Moraes, pediu a parte no discurso para citar que o mesmo falou sobre a questão da 

obrigatoriedade de distribuir a matéria na Sessão e o que o Presidente e a mesa diretora 

têm que fazer é da publicidade. E o Presidente por questão de bom senso, pode vim aqui 

e dá para lerem a matéria, mais ele pode muito bem dá a publicidade e distribuir para o 

Presidente da Comissão em seu gabinete e essa é a sua opinião. Ao retomar da palavra o 

vereador Edson Farias, voltou a falar que vossa excelência estar equivocada, e o mesmo 

sabe e que estar o Regimento Interno, que ao entrar a matéria tem que distribuir cópia. 

Depois, disse que iria procurar o Artigo para que pudesse apresentar, e disse que confiar 

o mesmo confia, mais confia mais em si, mais ele queria ver e queria ter acesso, porque 

ele queria receber como o Regimento manda uma cópia como sempre recebeu. Após, a 

palavra foi facultada ao vereador José Siqueira, o qual saudou a todos os nobres edis, 
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saudou as pessoas que lhes honraram com suas presenças nesta casa. Na sequência, citou 

que estavam para votar em segundo turno da LDO e a LDO é nada mais uma ponte que 

liga o PPA a LOA (Lei Orçamentaria Anual), onde pensa que todos têm divergentes 

ideias, mais o seu pensamento é que momento que se tira uma cópia dessa Lei no 

momento que ela tramitou nesta casa e entregue a cada um dos nobres pares com todos 

os erros que foi sanado depois que começaram a apreciar essa matéria e ter que tirar cópia 

de novo para entregar, seria um desperdiço porque era muitos erros e ela teve que ser 

reformulada algumas partes. Disse ainda, que essa Lei, ela foi debatida dentro da 

Comissão, foi levantado os questionamentos, foi pontado os erros que tinha, então é uma 

questão de bom senso e é uma questão de todos terem um bom senso para que possam 

entender, e aqui não podem viver em tudo no pé da letra. Continuando, falou que teve 

dias na mesa diretora desta casa a disposição de cada um dos pares de interesse e tem 

certeza que nunca foi tão debatida como foi dessa forma esta Lei, e também confia muito 

nos nobres pares os quais fazem parte da Comissão, na competência dos Assessores 

Jurídico e Contábil que lhes ajudaram em detectar os erros, para que pudessem devolver 

a matéria. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada a vereadora Maria 

Nahum, a qual inicialmente citou que a sua nobre colega Malena Batista, foi feliz em 

pedir desculpas a todos, e a mesma quanto vereadora também gostaria que não causasse 

discursão, até porque essa é uma matéria muito importante para o nosso Município. E a 

mesma disse que faz parte da Comissão e como membra ela pediu que no segundo turno 

as próximas matérias que vim no próximo ano ela não irá mais aceitar dessa forma, mais 

que iria continuar votando sim. Continuando, falou que esteve reunida e foram detectados 

os erros, foi devolvido e veio em tempo hábil e a mesma confia no Assessor Jurídico desta 

casa e na Contadora. Disse ainda, que o vereador Sergio Barbosa foi muito feliz sobre o 

que falou, porque se estivesse vindo certo, não estaria dando isso, porque veio em pouco 

tempo com os erros que foram corrigidos. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu 

a parte no discurso para fazer a leitura do Artigo duzentos e três, o qual diz: que recebido 

do Prefeito o Projeto de Leis Orçamentários, dentro do prazo e na forma legal ou previsto 

no Artigo duzentos e quatro da Constituição Estadual e no que coube o Presidente 

mandará publicar e distribuir cópias dos mesmos aos vereadores. Depois, a vereadora 

Maria Nahum citou que estar ciente, tirou suas dúvidas e a mesma voltou a falar que faz 

parte da Comissão, mais todos tem suas opiniões diferentes e em nome da Comissão pediu 

mais uma vez desculpas, mais que o próximo Projeto os Assessores Contábil da Prefeitura 

que procure fazer certo. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao 

vereador José Paulo Miranda Gonçalves, o qual saudou a todos os senhores e senhoras 

vereadores. Depois, iniciou seu pronunciamento falando para todos e como todos os 

nobres vereadores já lhe antecederam do tamanho da importância que é a LDO, a qual é 

a Lei de Diretrizes Orçamentarias é ela que vai direcionar, ou seja, ela é o esqueleto da 

Lei Orçamentaria Anual, ela vai dá direcionamento para que vai se constar na Lei 

Orçamentaria Anual que vai dá a previsão para o orçamento do ano de dois mil e 

dezenove. Continuando, citou que não poderia deixar de falar nesta casa quanto 

Presidente que estar, que o Executivo tem cumprido em tempo hábil todos os 
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encaminhamentos dos Projetos de Lei encaminhado à está casa, principalmente PPA, 

LDO e LOA. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador 

Sergio Barbosa, o qual inicialmente citou que nesta Sessão Extraordinária, estava sendo 

discutida e votada a Lei de Diretrizes Orçamentaria, e reforçou de quando falou na 

primeira Sessão de quanto é preocupante esses equívocos que vem acontecendo dos 

Projetos encaminhados a está casa. E assim deixou um alerta ao Prefeito que possa tomar 

providencias sobre isso e aproveitou para parabenizar mais uma vez o Dr. Sergio 

Monteiro, a Contadora Rosi e a Comissão que participou dessa revisão e da análise do 

Projeto. Logo após, os pronunciamentos, passou-se para a seguinte ordem do dia: Votação 

em segundo turno do Parecer nº 001/2018, da CFPFFO, sobre o Projeto de Lei nº 

004/2018, 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 com uma 

abstenção do vereador Edson Farias.  Votação em segundo turno do Projeto de Lei nº 

004/2018, oriundo do Poder Executivo – o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 

para o exercício financeiro de dois mil e dezenove e dá outras providencias. O qual foi 

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

Prosseguindo, o senhor Presidente fez a eleição da Comissão Representativa em 

obediência ao disposto do artigo trinta e nove de seus incisos um, dois e três do Regimento 

Interno, onde a Comissão terá três membros efetivo e dois suplentes. O Presidente da 

Câmara é Presidente nato da Comissão, junto com os vereadores titulares da Comissão 

Edson Farias e Ezequiel de Jesus, e os suplentes são os vereadores José Siqueira e Maria 

Nahum. 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.  

 

 

Cientes: 

 

Presidente (a): ___________________________________________________________ 

Primeiro Secretário (a): ___________________________________________________ 

Segundo Secretário (a): ___________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 



 

4 
 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________                            

 

                                                    

 

 

           


