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Ata da quinta sessão extraordinária, do primeiro período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 23 de dezembro do ano de dois mil e 

vinte um, para votação do Projeto de Lei N° 013/2012. Ás nove horas, reuniram-se os 

vereadores de Oeiras do Pará, no salão plenário Rosa Feliz Pereira, sob a presidência 

da vereadora Roberta Cristiany Alfaia Araújo, secretariada pelas edis: Priscila Santa 

Maria (primeira secretária) e Franciele Andrade (segunda secretária). Composta a 

mesa, a senhora presidente solicitou que a primeira secretária, a vereadora, Priscila 

Santa Maria, fizesse a chamada dos demais vereadores: Barriga, Branco Manga, Drô 

Alfaia, Edson Farias, Franciele Andrade, Josiel Maciel, Mara Nahum, Marcos Paulo 

Leitão, Osvaldo Alves, Priscila Santa Maria e Roberta Araújo. Em seguida, a senhora 

presidente convidou aos demais edis para fazer uma oração. Logo após, a presidente 

submeteu a discussão e votação, a ata da sessão ordinária realizada no dia 08 de 

dezembro 2021, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi realizada a 

leitura da pauta da presente sessão: LEITURA DOS EXPEDIENTES Ofício nº 

023/2021-COLEJURF-CMOP, o qual encaminha já com parecer conclusivo e 

emenda modificativa, o Projeto de Lei Municipal nº 013/2021, de 17 de dezembro 

de 2021, o qual “Acrescenta o Artigo 45-A a Lei Municipal nº 662/2019, que alterou, 

acresceu e revogou dispositivos da Lei Municipal nº 615/2012, que dispõe sobre o 

novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 

da Rede Pública de Ensino do Município de Oeiras do Pará e dá outras providências.” 

Emenda Modificativa nº 001/2021-COLEJURF-CMOP, ao Projeto de Lei 

Municipal nº 013/2021.Parecer nº 012/2021-COLEJURF-CMOP, ao Projeto de Lei 

Municipal nº 013/2021. Posteriormente, passou-se para o GRANDE 

EXPEDIENTE: Palavra facultada aos vereadores para se pronunciarem sobre a 

matéria em pauta pelo prazo máximo de 20 minutos, de acordo com o Art. 139, 

parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa. Logo após, a palavra foi facultada ao 

vereador Barriga, o qual iniciou seu discurso desejando bom dia aos nobres edis, ao 

público presente, aos servidores desta Casa, aos ouvintes das rádios, agradeceu a Deus 

pela oportunidade de estar mais uma vez nesta Casa de Leis. Dando continuidade ao 

seu discurso o vereador falou sobre a importância desta sessão extraordinária para os 
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profissionais da educação. Em seguida, ele teceu alguns comentários em relação ao 

Projeto de Lei Municipal nº 013/2021. Na sequência, o vereador mencionou uma 

reunião que aconteceu na Igreja Quadrangular, onde ele teve seu nome citado pelo 

senhor Sidney, Secretário de Educação. Posteriormente, o orador falou sobre uma 

reunião do Conselho da Educação onde ele e o vereador Drô Alfaia estavam presentes, 

nesta reunião foram feitas várias denúncias em relação a Escola do Uxí-Estrada. 

Ainda segundo o orador o senhor Sidney, foi infeliz quando tentou jogar para cima 

do orador e do vereador Drô Alfaia uma responsabilidade que não compete eles, disse 

ainda que irá tomar providências em relação a estas acusações. Além disso, ele falou 

sobre o requerimento que as conselheiras Nazaré e Lenize, direcionaram ao senhor 

Jackson Medeiros, presidente do Conselho da Educação, de acordo com vereador ele 

irá entrar com um pedido de afastamento de uma das conselheiras, pois, segundo o 

orador ela está irregular no Conselho. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. 

Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Branco Manga, o qual iniciou ao seu 

discurso desejando bom dia aos nobres edis, ao público presente, aos servidores desta 

Casa, aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, o orador falou 

sobre a importância do Projeto de Lei Municipal nº 013/2021 para os profissionais 

da educação, ele disse ainda que se sente muito feliz em votar um projeto que vai dar 

mais dignidade e valorizar ainda mais os profissionais da educação. Além disso, ele 

destacou o trabalho de excelência desses profissionais no município de Oeiras do 

Pará. Ele ainda falou que é favorável a este projeto, tendo em vista, que ele irá 

regulamentar a questão dos 20% que está sendo pago de maneira irregular, deste 

modo, honrar o compromisso da gestão com essa classe. Na sequência, o orador 

parabenizou aos membros da COLEJURF, Marcos Paulo Leitão, Franciele Andrade, 

Edson Farias e ao assessor jurídico Sergio Monteiro pelos trabalhos prestados a esta 

Casa. Posteriormente, ele falou que espera que as aulas possam voltar 

presencialmente nas escolas da rede municipal de ensino do município de Oeiras do 

Pará em 2022. Finalizou seu discurso desejando um feliz natal e ano novo repleto de 

bênçãos a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Drô Alfaia, o qual 

iniciou ao seu discurso desejando bom dia aos a todos os presentes. Dando 
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continuidade ao seu discurso, o vereador falou sobre a classe dos professores, ele disse 

ainda que se sente feliz em poder contribuir de alguma maneira com esta classe. Além 

disso, o vereador falou sobre o requerimento que protocolou nesta Casa pedindo a 

correção no salário de alguns servidores. Porém, até o momento ainda não obteve 

resposta. Na sequência, ele falou sobre o momento de crise que o Brasil está vivendo. 

Posteriormente, ele falou que vota favorável com a classe dos professores, contudo, 

ele disse que tem dúvidas sobre a legalidade de alguns fatos que ocorreram 

anteriormente. Ainda segundo o vereador é correto legalizar o pagamento dos 

professores, no entanto, ele destacou que o poder executivo deve cumprir todas as leis 

federais, estaduais, municipais e, a partir do momento que se faz um pagamento que 

não foi aprovado por lei, você pode ser penalizado por isso, ele disse ainda que se os 

professores receberam algo que não estava aprovado por lei, eles não têm culpa disso, 

o executivo que deveria ter analisado essa questão a mais tempo. Na sequência, ele 

falou que esta Casa deve ter a mesma atenção com todas as classes de servidores 

municipais. Finalizou seu discurso, desejando feliz natal e um prospero ano novo a 

todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Edson Farias, o qual iniciou ao 

seu discurso desejando bom dia aos nobres edis, ao público presente, aos servidores 

desta Casa, aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou 

sobre a importância dos educadores para este país, disse ainda que ninguém muda a 

realidade de um povo se não for através da educação. Dando continuidade ao seu 

discurso, o vereador falou sobre o Projeto de Lei Municipal nº 013/2021, o qual 

“Acrescenta o Artigo 45-A a Lei Municipal nº 662/2019, que alterou, acresceu e 

revogou dispositivos da Lei Municipal nº 615/2012, que dispõe sobre o novo Plano 

de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede 

Pública de Ensino do Município de Oeiras do Pará e dá outras providências.” Na 

sequência, ele falou que votou contra a Lei Municipal nº 615/2012, que retirou esse 

direito dos professores normalistas. Em seguida, ele teceu alguns comentários em 

relação a um servidor que fez concurso público para o interior, mas, trabalha na 

cidade. Posteriormente, ele parabenizou a gestão por ter encaminhado o projeto e 

repudiou a oposição por falar sobre um assunto sem ter conhecimento, pois, de acordo 
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com o orador já faz um ano que gestão vem pagando, hoje será apenas a 

regulamentação, ainda segundo o vereador desde de 2020 esta correção já teria sido 

feita monetariamente. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou sobre o 

Projeto das Alíquotas, disse ainda que o emenda do senhor presidente da república é 

imperativa. Neste momento o orador informou que a senhora prefeita se encontra na 

Plenária. Posteriormente, a presidente Roberta Araújo convidou a prefeita Gilma 

Ribeiro para compor a Mesa. Logo após, o vereador retomou ao seu discurso falando 

que este ritual é de praxe e é lei, pois, toda vez que o chefe do executivo visita o 

legislativo é necessário fazer este protocolo. Na sequência, o orador falou mais um 

pouco sobre a matéria em pauta, depois, ele agradeceu ao edil Marcos Paulo Leitão 

por ter aceitado a relatoria do Projeto de Lei 013/2021, além disso, ele parabenizou a 

gestão pelo reconhecimento com os profissionais da educação, disse ainda que 

lamenta que maioria do serviço público municipal não tenha uma organização como 

a dos profissionais da educação, mesmo o SINTEP sendo do estado ele consegue 

aglutinar os servidores do município e dar encaminhamento. Finalizou seu discurso 

agradecendo a Deus. Logo após, a palavra foi faculta a vereadora Franciele Andrade, 

a qual iniciou seu discurso desejando bom dia a todos os presentes na pessoa da 

prefeita Gilma Ribeiro. Dando continuidade ao seu discurso a vereadora falou sobre 

a Lei Municipal nº 662/2019. Além disso, ela destacou que mesmo com a aprovação 

da Lei nº 662/2019, o ex-prefeito Dinaldo Aires nunca teve a intenção de prejudicar 

ninguém, tanto que ele continuou pagando os 20% para a classe dos professores e, a 

atual gestora continuou pagando e, hoje está sendo legalizado um direito adquirido 

por esta classe. Além do mais, ela falou sobre a importância dos professores e do 

poder de transformação da educação. Na sequência, ela falou que enquanto 

legisladora apoia todas as categorias deste município. Finalizou seu discurso pedindo 

que Deus abençoe a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Josiel 

Maciel, o qual iniciou seu discurso desejando bom dia a mesa constituída, ao público 

presente, aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, o vereador 

falou que se sente feliz em poder participar deste momento histórico. Posteriormente, 

ele falou sobre sua trajetória como servidor deste município. Na sequência, ele falou 
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sobre a luta dos profissionais da educação para a aprovação do PCCR em 2012, além 

disso, ele falou sobre os benefícios que a implementação deste Projeto trouxe para a 

classe. Após, ele falou sobre a gratificação dos 20% que foi retirada em 2019 dos 

professores normalistas. De acordo com o vereador após assumir o governo a prefeita 

Gilma Ribeiro continuou pagando os 20%, é por isso, que este projeto retrocede a 

janeiro de 2021. Em seguida, ele falou sobre as críticas que os professores vêm 

sofrendo em relação as aulas presenciais. Dando continuidade ao seu pronunciamento, 

o orador falou que espera que a nova direção do SINTEP tenha diálogo com o 

executivo e com o legislativo, para que mais melhorias possam ser implementadas na 

educação do município. Finalizou seu discurso desejando um feliz natal e um 

prospero ano novo a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Marcos 

Paulo Leitão, o qual iniciou seu discurso saudando a prefeita Gilma Ribeiro, aos 

nobres edis, ao público presente, aos servidores desta Casa. Dando continuidade ao 

seu discurso, o vereador falou que o Projeto de Lei Municipal nº 013/2021, busca 

devolver um direito aos professores, direito este que foi conquistado em 2012 com 

aprovação do PCCR. Além disso, ele falou que na Constituição a Educação é tratada 

como um direito fundamental, após, ele parabenizou a prefeita Gilma Ribeiro por ter 

se reunido com a classe dos professores e enviado este projeto a esta Casa de forma 

extraordinária. Na sequência, o vereador falou que ao contrário do que muitos dizem 

este poder não é contra o servidor público. Posteriormente, ele falou sobre as 

cobranças que sofre diariamente por ter uma formação em direito. Em seguida, ele 

prestou alguns esclarecimentos em relação ao Projeto das Alíquotas. Após, ele falou 

sobre a importância do diálogo entre os servidores e os poderes executivo e 

legislativo. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. Logo após, a palavra foi 

facultada a vereadora Priscila Santa Maria, a qual iniciou seu discurso desejando 

bom dia a Mesa constituída, a prefeita Gilma Ribeiro, ao público presente. Dando 

continuidade ao seu discurso, a vereadora parabenizou aos professores presentes na 

Plenária pelo trabalho realizado nas escolas do município. Posteriormente, ela falou 

que se sente muito feliz em poder contribuir com os profissionais da educação através 

de seu voto. Em seguida, a vereadora prestou alguns esclarecimentos em relação ao 
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Projeto Lei Municipal nº 013/2021 em pauta nesta sessão. Finalizou seu discurso 

desejando um feliz natal e um prospero ano novo a todos. Na sequência, a vereadora 

Roberta Araújo pediu a prorrogação da sessão. Em seguida, foi realizada uma votação 

para a prorrogação da sessão, a qual foi aprovada por unanimidade. Logo após, a 

palavra foi facultada a vereadora Roberta Araújo, a qual iniciou seu discurso 

desejando bom dia a todos os presentes, após, ela saudou a prefeita Gilma Ribeiro, 

disse ainda que é uma honra recebê-la nesta Casa. Dando continuidade ao seu 

discurso, ela falou sobre o poder de transformação que a educação tem na vida das 

pessoas, depois, ela agradeceu aos demais edis por estarem presentes nesta sessão 

extraordinária e a todos os servidores desta Casa pelo apoio. Além disso, ela 

parabenizou a senhora Iraneide Araújo, ao senhor Sidney (secretário de educação) e 

ao financeiro da prefeitura por terem estudado este projeto para que ele pudesse ser 

votado nesta sessão. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. Logo após, a 

vereadora Roberta Araújo reassumiu a presidência e passou a seguinte ORDEM DO 

DIA: Neste momento a presidente Roberta Araújo chamou o vereador Marcos Paulo 

Leitão, por ser o relator do projeto para fazer a leitura e defesa da emenda modificativa 

e do parecer. Posteriormente, a presidente Roberta Araújo abriu para discussão. Logo 

após, a palavra foi facultada ao vereador Edson Farias, o qual iniciou seu discurso 

apresentando uma emenda oral modificativa no artigo 112 do Projeto de Lei, no qual 

altera a vigência da Lei da retroação de 1° de janeiro de 2021, o orador pede que seja 

considerada e acrescentada uma emenda alterando os prazos para que vá buscar a 

gestão passada a partir de 1° de janeiro de 2020. Além disso, o orador falou que apesar 

de ter sido oposição na gestão anterior e o ex-prefeito Dinaldo Aires ter cometido uma 

pedalada fiscal, ele não pode aceitar que ele seja punido por pagar os servidores da 

educação em 2020 sem ter previsão legal, porque o dinheiro foi destinado aos seus 

verdadeiros donos. Deste modo, o orador sugeriu que o requerimento feito por ele 

fosse apreciado pelos demais edis. Em seguida, a presidente Roberta Araújo colocou 

em votação o requerimento verbal do vereador Edson Farias, o qual foi aprovado com 

sete votos a favor e três abstenções. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora 

Mara Nahum, a qual iniciou seu discurso desejando bom dia a todos os presentes, 
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depois, ela falou de sua satisfação em ver a plenária lotada pelos profissionais da 

educação. Posteriormente, ela falou sobre o Projeto de Lei em pauta nesta sessão. Na 

sequência, ela destacou a importância da união entre os servidores. Além disso, ela 

falou sobre o requerimento verbal proposto pelo vereador Edson Farias. Ela ainda 

falou sobre a necessidade de valorizar o trabalho desses profissionais. Finalizou seu 

discurso agradecendo a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Priscila 

Santa Maria, a qual iniciou seu discurso falando sobre o Projeto em pauta, ela disse 

ainda que para que este projeto fosse votado hoje foi necessário fazer um estudo 

aprofundado, ainda segundo a vereadora não está sendo votado nada ilegal. Finalizou 

seu discurso agradecendo a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Drô 

Alfaia, qual iniciou seu discurso fazendo a leitura do seguinte parágrafo do Projeto 

de Lei: a vantagem pecuniária progressiva revogada por esta Lei será mantida no 

percentual de 20% do vencimento base do professor de nível superior e do inspetor 

escolar de ensino desde que habilitado com concurso de licenciatura plena e admitido 

mediante concurso público. Em seguida, o orador falou que tem algumas dúvidas em 

relação a este trecho do Projeto, ele disse ainda que está disposto a entrar com um 

pedido que possa atender a todos os servidores, pois, de acordo com vereador esta 

vantagem deveria atender a qualquer servidor, independente do tempo de serviço. 

Logo após, a presidente Roberta Araújo tomou a parte no discurso para prestar alguns 

esclarecimentos em relação ao que está em votação nesta sessão, ela disse ainda que 

esta Casa cumpriu de forma legal todos os tramites para que esta sessão pudesse 

acontecer. Votação da Emenda Modificativa Nº 001/2021, ao Projeto de Lei 

Municipal nº 013/2021 já com o Requerimento Verbal do vereador Edson Farias. O 

qual foi aprovado com nove votos a favor e uma abstenção. Votação do parecer nº 

012/2021-COLEJURF-CMOP, ao Projeto de Lei Municipal nº 013/2021. O qual foi 

aprovado com nove votos a favor e uma abstenção. Votação do Projeto de Lei 

Municipal Nº 013/2021, de 17 de dezembro de 2021, o qual “Acrescenta o Artigo 

45-A a Lei Municipal nº 662/2019, que alterou, acresceu e revogou dispositivos da 

Lei Municipal nº 615/2012, que dispõe sobre o novo Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do 
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Município de Oeiras do Pará e dá outras providências.” O qual foi aprovado por nove 

votos a favor e uma abstenção. Em seguida, a presidente Roberta Araújo chamou a 

diretora desta Casa Elisângela Araújo para trazer o autografo do projeto para que ele 

fosse entregue a prefeita Gilma Ribeiro para ser sancionado. Em seguida, a senhora 

presidente observando que não havia mais nada a ser tratado, encerrou o expediente 

desta sessão ordinária, da qual eu, _______________________, Renilk Julie Costa de 

Andrade, lavrei a presente ata, que após 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 integra de todos os vereadores 

que se pronunciaram durante a sessão. 

Oeiras do Pará, 23 de dezembro de 2021 
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