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Ata da sexta 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°014/2012. 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. Posteriormente, a presidente convidou a Prefeita 

Gilma Ribeiro para compor a Mesa e pediu aos vereadores Branco Manga e Osvaldo 

Alves que a acompanhassem. Efetuada a chamada dos edis e havendo quórum regimental, 

a senhora presidente “invocando a proteção de Deus e em nome do povo Oeirense” 

declarou oficialmente abertos os trabalhos da presente sessão. Em seguida, foi realizada 

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

024/2021-COLEJUR-CMOP, o qual encaminha já com parecer conclusivo o Projeto 

de Lei Municipal nº 014/2021, de 17 de dezembro de 2021, o qual “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a conceder abono aos profissionais da educação em efetivo 

exercício na rede municipal de ensino básico de Oeiras do Pará, e dá outras providências.” 

Parecer nº 013/2021-COLEJURF-CMOP, sobre o Projeto de Lei Municipal nº 

014/2021. 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. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Barriga, o qual 

iniciou ao seu discurso desejando bom dia a todos os presentes. Dando continuidade ao 

seu pronunciamento, o vereador falou sobre os benefícios que a aprovação deste Projeto 

de Lei irá trazer para os profissionais da educação. Em seguida, ele falou sobre algumas 

críticas que os vereadores receberam em relação a votação deste Projeto de Lei.  Além 

disso, ele falou que está disposto a ajudar os profissionais da educação em tudo que estiver 

ao seu alcance. Finalizou seu discurso desejando um feliz natal e um prospero ano novo 
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para todos os presentes. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Branco Manga, 

o qual iniciou ao seu discurso desejando bom dia a todos os presentes. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, ele parabenizou a senhora prefeita pelo 

compromisso que ela tem com o povo de Oeiras, em especial com a categoria da 

educação. Ainda segundo o vereador aprovar este Projeto de Lei é uma maneira de 

retribuir aos profissionais da educação pelos serviços que eles prestam a este município, 

de antemão ele deixou seu voto favorável para a aprovação do Projeto em pauta. Na 

sequência, o orador disse que espera que os vereadores continuem buscando melhorias 

para Oeiras do Pará, além disso, ele desejou saúde aos demais edis e, que todos consigam 

alcançar seus objetivos. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. Logo após, a palavra 

foi facultada ao vereador Drô Alfaia, o qual iniciou ao seu discurso desejando bom dia a 

todos os presentes. Na sequência, ele falou que este momento é muito importante para 

todos. Posteriormente, ele falou que o Projeto é legal e com certeza esta Casa irá ter o 

compromisso de aprovar, para que um direito seja legalizado. Depois, ele prestou alguns 

esclarecimentos em relação ao abono salarial. Finalizou seu discurso desejando feliz natal 

e um prospero ano novo para todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Edson 

Farias, o qual iniciou ao seu discurso desejando bom dia a todos os presentes. Na 

sequência, ele falou de sua satisfação em estar nesta Casa para ajudar a aprovar uma Lei 

que é tão importante para os professores. Posteriormente, ele parabenizou a gestão pela 

responsabilidade e compromisso com o dinheiro público, depois, o vereador também 

parabenizou o SINTEPP e o FUNDEB pela atuação dessas entidades no município. Em 

seguida, ele falou que se sente satisfeito em fazer parte da base de um governo, o qual 

tem demonstrado compromisso com todos os servidores. Após, ele falou sobre Projeto 

de Lei Municipal nº 014/2021. Posteriormente, ele agradeceu a prefeita Gilma Ribeiro 

por ela ter tido a sensibilidade de sancionar o Projeto de Lei que dá direito a todos os 

servidores do munícipio a terem a folga no dia do seu aniversário. Depois, ele pediu que 

Deus abençoe a todos, que haja harmonia entre os poderes. Finalizou seu discurso 

desejando um feliz natal e um prospero ano novo a todos. Logo após, a palavra foi 

facultada a vereador Franciele Andrade, a qual iniciou ao seu discurso desejando tarde 

a todos os presentes. Na sequência, ela falou que este é um momento muito importante 
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para o município, ele ainda agradeceu a Deus pela oportunidade de participar desta sessão 

extraordinária, onde estão sendo tratados assuntos de extrema relevância para os 

profissionais da educação de Oeiras do Pará. Em seguida, ela falou sobre o Projeto de 

Lei Municipal nº 014/2021. Finalizou seu discurso desejando feliz natal e um ano novo 

cheio de conquistas e prosperidade para todos. Logo após, a palavra foi facultada ao 

vereador Josiel Maciel, a qual iniciou ao seu discurso desejando boa tarde a todos os 

presentes, falou que uma honra receber a prefeita Gilma Ribeiro nesta Casa. 

Posteriormente, ele parabenizou a senhora prefeita pela responsabilidade com o dinheiro 

público, depois, ele falou que hoje vai ser dado legalidade ao abono salarial dos 

profissionais da educação. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. Logo após, a 

palavra foi facultada ao vereador Marcos Paulo Leitão, a qual iniciou ao seu discurso 

falando sobre o Projeto de Lei Municipal nº 014/2021. Finalizou seu discurso 

agradecendo a todos. Logo após, passou-se a seguinte ORDEM DO DIA: Leitura e 

defesa do parecer pelo relator, o vereador Marcos Paulo Leitão. Em seguida, a 

presidente Roberta Araújo abriu para discussão o Projeto em pauta. Logo após, a palavra 

foi facultada a vereadora Mara Nahum, a qual iniciou seu pronunciamento prestando 

mais alguns esclarecimentos em relação ao Projeto de Lei Municipal nº 014/2021. 

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

vereadora Priscila Santa Maria, a qual iniciou seu pronunciamento parabenizando os 

servidores que estão presentes nesta sessão, ela também parabenizou a gestão municipal 

e aos técnicos do governo, a oradora disse ainda que se sente muito feliz em participar 

desse momento ímpar. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Roberta Araújo, 

a qual iniciou seu pronunciamento parabenizando a gestora municipal por ter mandado o 

Projeto para esta Casa, além disso, ela destacou a importância da aprovação deste projeto 

para estes servidores. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Marcos Paulo 

Leitão, o qual iniciou seu pronunciamento prestando esclarecimentos em relação ao 

pagamento dos professores aposentados do município. Logo após, a palavra foi facultada 

ao vereador Drô Alfaia, o qual iniciou seu discurso dizendo que todos os servidores que 

estão na folha dos 70% terão direito ao abono salarial. Votação do parecer nº 013/2021-

COLEJURF-CMOP, sobre o Projeto de Lei Municipal nº 014/2021. O qual foi aprovado 
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por unanimidade. Votação do Projeto de Lei Municipal Nº 014/2021, de 17 de 

dezembro de 2021, o qual “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abono aos 

profissionais da educação em efetivo exercício na rede municipal de ensino básico de 

Oeiras do Pará, e dá outras providências.” O qual foi aprovado por unanimidade. 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. 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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