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Ata da primeira sessão ordinária, do segundo período legislativo da Câmara Municipal de 

Oeiras do Pará, realizada no dia 16 de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois. Ás dezoito 

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 pelos edis: 

Franciele Andrade (primeira secretária) e Marcos Paulo Leitão (segundo secretário). 

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

Franciele Andrade, 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. Constatou-se a ausência 

da vereadora Priscila Santa Maria, sua ausência foi justificada, ela está na capital do 

estado a serviço do município. Em seguida, a senhora presidente convidou aos demais 

edis para fazer uma oração. 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: 

EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Ofício nº 001/2022-

COLEJURF-CMOP, de 15 de fevereiro de 2022, que encaminha já com parecer 

conclusivo nº 001/2022, o Projeto de Lei nº 001/2022, de 04 de fevereiro de 2022, de 

autoria do Poder Executivo, o qual “Altera a Lei Municipal nº 683/2021, que dispõe sobre 

a concessão de abono - FUNDEB aos profissionais da Educação Básica da rede pública 

municipal, para fins de adequação à Lei Federal 14.276, de 2021.”Parecer nº 001/2022-

COLEJURF-CMOP, sobre o Projeto de Lei do Executivo nº 001/2022, de 04 de fevereiro 

de 2022. Em seguida, passou-se para o PEQUENO EXPEDIENTE: Palavra facultada 

aos vereadores para breves comunicações ou comentários, pelo prazo máximo de 5 

minutos. 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 boa noite aos nobres edis, aos servidores desta Casa, aos ouvintes das 

rádios. Na sequência, ele parabenizou a presidente desta Casa, a vereadora Roberta 

Araújo pela passagem de seu aniversário. Dando continuidade ao seu discurso, o orador 

falou sobre a inauguração da Escola Santino dos Santos Araújo, além disso, ele falou 
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sobre algumas ações realizadas pela vereadora Roberta Araújo no Rio Aracaerú e no Rio 

Urubuena. Em seguida, ele falou sobre a inauguração da Escola do Rio Murujucá. 

Posteriormente, ele falou sobre a luta dos vereadores em prol do povo Oeirense. Depois, 

o vereador parabenizou a prefeita Gilma Ribeiro pelas obras inauguradas nos últimos 

dias. Neste momento, o vereador Branco Manga pediu a parte no discurso para contribuir 

com a fala do nobre colega. Logo após, o orador retomou ao seu discurso agradecendo a 

prefeita Gilma Ribeiro por ter atendido seu requerimento pedindo a conclusão das obras 

da Creche Pequeno Herói. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador falou 

sobre o Projeto de Lei do Executivo n°001/2022, de 04 de fevereiro de 2022 em pauta 

nesta sessão. Em seguida, o vereador Marcos Paulo Leitão pediu a parte no discurso para 

fazer algumas ponderações sobre o Projeto de Lei que será votado nesta sessão. Logo 

após, o orador retomou ao seu discurso falando que mesmo durante o período de recesso 

os vereadores continuam trabalhando, além disso, ele destacou algumas ações que ele fez 

no recesso do legislativo, ele citou como exemplo a distribuição de algumas cestas básicas 

para população e a construção de uma ponte. Ele ainda falou sobre outras ações que ele 

pretende realizar nos próximos meses. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. Logo 

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

desejando boa noite aos nobres edis, aos servidores desta Casa, aos ouvintes das rádios, 

a sua família, após, ele agradeceu a Deus por poder participar de mais uma sessão. Dando 

continuidade ao seu discurso ele parabenizou a turma de Educação do Campo da 

Universidade Federal do Pará pela conclusão do curso. Em seguida, ele falou que não 

concorda com o período em que esta Casa fica de recesso, segundo o orador dois meses 

é um período muito longo. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou que se 

sente feliz em ver a conclusão de várias obras no município, além disso, ele falou sobre 

o Poste de Saúde que fixa anexo a Escola da Cota e sobre a Escola João Paulo II no Rio 

Pruanã. Ele ainda agradeceu a prefeita Gilma Ribeiro pelo seu comprometimento com o 

povo do Rio Pruanã. Na sequência, ele falou que fica feliz de saber que a Escola do Rio 

Mocajatuba irá ser reformada e ampliada. Além disso, ele falou que está à disposição para 

votar em tudo que trouxer benefícios para os profissionais da educação. Ele disse ainda 

que deseja sucesso aos servidores da educação no retorno as aulas.  Posteriormente, ele 

falou sobre a volta dos barqueiros e também destacou a necessidade de união desta classe. 
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Dando continuidade ao seu pronunciamento, o vereador parabenizou aos profissionais da 

saúde pelo trabalho que eles desenvolvem no município de Oeiras do Pará. Além disso, 

ele falou sobre a inauguração do novo Posto de Saúde do Marituba. Em seguida, ele 

agradeceu a população de Oeiras do Pará pelos votos que recebeu, ele ainda falou sobre 

a necessidade de união entre os vereadores para conseguir benefícios para a população 

Oeirense, sobre aproveitar o período eleitoral para levar as demandas do município aos 

deputados. Além destes assuntos, ele falou sobre a necessidade de aquisição de uma 

ambulancha mais confortável para fazer o resgate de pacientes. Posteriormente, ele 

agradeceu a Deus pela oportunidade de estar vereador pela segunda vez, disse ainda que 

está disposto a ajudar em tudo que trouxer benefícios para a população Oeirense. 

Finalizou seu discurso pedindo que Deus abençoe a todos. Logo após, a palavra foi 

facultada ao vereador Drô Alfaia, o qual iniciou ao seu discurso desejando boa noite a 

todos, após, ele falou que é uma satisfação estar de volta a esta Casa. Posteriormente, ele 

parabenizou a vereadora Roberta Araújo pela passagem de seu aniversário. Na sequência, 

ele falou sobre a Lei 615/2012 que dispõe sobre o PCCR, além disso, ele prestou alguns 

esclarecimentos em relação ao artigo 23, inciso 6° desta referida Lei, que foi adulterada 

pela 662/2019. Na sequência, ele teceu alguns comentários em relação ao plano de 

governo da prefeita Gilma Ribeiro. Após, ele falou sobre o aumento do recolhimento do 

FUNPREV, que foi votado nesta Casa, além disso, segundo o vereador o que a prefeitura 

recolhe para o FUNPREV hoje é bem semelhante ao que ela repassa para o INSS. Em 

seguida, ele falou que a prefeita massacra os efetivos para colocar seus temporários, ainda 

segundo o vereador, o servidor público deste município que se sentir lesado pela gestão 

deve entrar com um mandato de segurança no Ministério Público. Dando continuidade ao 

seu discurso, ele falou que mais uma vez a prefeita mentiu sobre o retorno das aulas 

presenciais na rede municipal de ensino. Logo após, a vereadora Mara Nahum tomou a 

parte no discurso para falar sobre uma reunião que aconteceu na Escola Raimundo 

Arcanjo da Costa, onde ficou acordado que as aulas iriam retornar no dia 01 de fevereiro. 

Logo após, o orador retomou ao seu discurso falando sobre sua indignação com o fato de 

as aulas presenciais não começarem nas escolas do interior, além disso, ele também teceu 

alguns comentários em relação ao transporte escolar. Posteriormente, ela falou sobre a 

qualidade da merenda distribuída nas escolas do município, além disso, ele destacou a 



 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ 

CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com 

Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará – PA 

4 
 

importância de distribuir merenda de qualidade para os alunos. Dando continuidade ao 

seu pronunciamento, o vereador falou que parabeniza o ex-prefeito Dinaldo Aires por ter 

iniciado obras em várias escolas do município. Na sequência, ele parabenizou a equipe 

da CPL, que no dia 19 de janeiro publicou um processo de reforma e ampliação de escolas 

e dia 10 de fevereiro já tinha uma placa colocada com o início das obras, ele disse ainda 

que espera que este processo não seja uma licitação de cartas marcadas.  Em seguida, ele 

citou um trecho do plano de governo da atual prefeita, que fala sobre auxilio de saúde 

para os munícipes de Oeiras do Pará, além disso, de acordo com o vereador o município 

conta com uma casa de apoio no bairro da Condor em Belém do Pará, porém, segundo 

relatos de algumas pessoas o local não oferece estrutura adequada. Na sequência, ele falou 

sobre uma pessoa que o procurou para pedir ajuda para dar início ao seu tratamento no 

CAPES em Belém, ele ainda destacou as dificuldades que os munícipes passam para 

conseguir se tratar em outros municípios, além disso, ele falou que se gestão municipal 

tivesse cumprido o plano de governo o município hoje deveria ter um CAPES. Logo após, 

ele falou sobre as lanchas escolares. Neste momento, o vereador Branco Manga pediu a 

parte no discurso para fazer algumas ponderações em relação ao plano de governo da 

prefeita. Logo após, o orador finalizou seu discurso agradecendo a todos. Logo após, a 

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

boa noite aos nobres pares, após, ele parabenizou a vereadora Roberta Araújo pela 

condução dos trabalhos e pela passagem de seu aniversário. Dando continuidade ao seu 

discurso, ele falou sobre a sessão solene que aconteceu no dia anterior, após, ele saudou 

aos servidores desta Casa, ao público presente, aos ouvintes das rádios. Em seguida, ele 

citou um trecho do discurso do vereador Branco Manga, onde ele falou que antigamente 

o rio Pruanã era um rio esquecido, de acordo com o orador hoje está localidade tem voz 

neste poder, o vereador Branco Manga acompanhado de uma grande administradora. 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele externou seu agradecimento aos 

vereadores Franciele Andrade e Marcos Paulo Leitão, membros da COLEJURF, que 

mesmo durante o recesso do legislativo analisaram o Projeto de Lei do Executivo 

n°001/2022, de 04 de fevereiro de 2022 que será votado nesta sessão. Na sequência, ele 

rebateu algumas críticas que diziam que a prefeita estava inaugurando placas em Oeiras. 

Ele disse ainda que esteve na inauguração da Escola da Ilha do Caí e, também citou como 
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exemplo a inauguração das Escolas dos Rios Murujucá, Aracaerú, Pruanã, Melancial, 

Castanheira e a Creche Pequeno Herói na cidade. Posteriormente, ele teceu alguns 

comentários em relação ao discurso do vereador que o antecedeu no trecho onde ele falou 

sobre os temporários. Além disso, segundo o orador o governo vem buscando ajudar os 

temporários e é atacado pela oposição. Ainda segundo o vereador o pagamento dos 

professores concursados é pago em dia e recentemente eles receberam abono salarial em 

torno de cinco mil reais e a oposição ainda tem coragem de falar em massacre de servidor? 

Após, o vereador também falou sobre o retorno das aulas presencias na rede municipal de 

ensino. Na sequência, o orador continuou falando sobre as críticas direcionadas a atual 

gestão pela oposição. Dando continuidade ao seu discurso, o vereador desejou boa sorte 

a nova Secretária de Educação, a senhora Andréia Veiga. Além disso, ele falou sobre a 

Lei do Sistema, de acordo com esta Lei para assumir este cargo a senhora Andréia deveria 

preencher alguns requisitos, diante dos fatos, o vereador pediu a Procuradoria Geral do 

Município que mande um projeto para alterar a Lei do Sistema. Finalizou seu discurso 

pedindo que Deus abençoe a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora 

Franciele Andrade, a qual iniciou seu discurso desejando boa noite aos nobres edis, ao 

público presente, aos ouvintes das rádios, agradeceu a Deus pela oportunidade de 

participar de mais uma sessão. Posteriormente, a vereadora justificou sua ausência na 

sessão anterior. Dando continuidade ao seu discurso, a oradora falou sobre o Projeto de 

Lei do Executivo n°001/2022, de 04 de fevereiro de 2022 em pauta nesta sessão, além 

deste assunto ela também falou sobre um outro Projeto de Lei que autorizou o executivo 

a pagar o abono salarial aos profissionais da educação. Na sequência, ela parabenizou a 

vereadora Roberta Araújo pela passagem de seu aniversário. Em seguida, a oradora falou 

sobre uma visita que fez a Creche Pequeno Herói. Além disso, ela falou sobre a volta as 

aulas na rede municipal de ensino, sobre os quites de prevenção a COVID 19 que foram 

distribuídos para os alunos. Na sequência, a oradora agradeceu ao deputado federal 

Priante pela emenda parlamentar que destinou para o município de Oeiras do Pará um 

veículo para ajudar nos trabalhos da Secretária de Assistência Social. Dando continuidade 

ao seu discurso, a vereadora falou sobre as escolas que foram inauguradas e reinauguras 

nos últimos dias no município de Oeiras do Pará. Além disso, ela destacou que essas obras 

foram deixadas pela gestão anterior e com muita responsabilidade foram concluídas pela 
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atual gestão. Depois, a vereadora falou sobre as escolas Therezinha Gueiros e Milhomem 

Tavares que estão passando por reforma. Finalizou seu discurso pedindo que Deus 

abençoe a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Josiel Maciel, o qual 

iniciou seu discurso saudando aos nobres edis, após, ele parabenizou a vereadora Roberta 

Araújo pela passagem de seu aniversário, depois, ele saudou aos servidores desta Casa, 

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

orador falou um pouco sobre seu primeiro ano mandato como vereador deste município. 

Na sequência, o vereador falou sobre a volta das aulas presencias na rede municipal de 

ensino, além disso, ele falou sobre o período em que aulas tiveram que ser interrompidas 

devido a pandemia da COVID 19.  Em seguida, ele falou sobre os bens que foram 

destinados ao município de Oeiras do Pará pelo Governo do Estado, citou como exemplo 

uma lancha destinada a polícia militar e motores rabudos doados para a Colônia Z50.  Na 

sequência, o orador fez a leitura do nome das escolas que foram inauguradas nos últimos 

dias. Além disso, ele falou sobre as Escolas Therezinha Gueiros e Milhomem Tavares 

que estão passando por reforma. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou 

sobre a inauguração do SINPESCA Oeiras do Pará. Em seguida, ele falou sobre uma 

conversa que ele teve com prefeita para tratar do aumento do piso salarial. Posteriormente, 

ele falou sobre o Projeto de Lei do Executivo n°001/2022, de 04 de fevereiro de 2022 em 

pauta nesta sessão. Na sequência, ele falou sobre a empresa B.A Meio Ambiente LTA 

que ganhou a licitação para fazer a manutenção da PA379, de acordo com o vereador os 

morados da PA 379 não estão gostando do trabalho que está sendo realizado pela empresa. 

Deste modo, o orador pediu a Mesa diretora que oficialize os responsáveis pela obra para 

prestar esclarecimentos sobre o trabalho que está sendo realizado na PA379. Neste 

momento, o vereador Branco Manga pediu a parte no discurso para contribuir com o 

pronunciamento do nobre colega. Logo após, o orador retomou ao seu discurso 

parabenizando a gestão pelo início das obras da Escola do Rio Mocajatuba. Na sequência, 

o orador falou sobre o elevado índice de tráfico de drogas no município de Oeiras do Pará. 

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

vereadora Mara Nahum, a qual iniciou seu discurso desejando boa noite a todos, após, 

ele disse que é uma honra está iniciando os trabalhos 2022. Dando continuidade ao seu 

discurso ela falou um pouco sobre seu primeiro ano de mandato. Na sequência, ela disse 
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que gostaria que os vereadores que falam em oposição explicassem o que é oposição? De 

acordo com a vereadora ela só vem fazendo seu trabalho. Em seguida, ela falou sobre 

uma fala da senhora prefeita onde ela se comprometeu que as aulas presencias iriam 

retornar no dia 01 de fevereiro de 2022. Posteriormente, a oradora parabenizou ao ex-

prefeito Dinaldo Aires pelas obras que foram inauguradas nos últimos dias em Oeiras do 

Pará. Além disso, a oradora disse que espera poder parabenizar a atual gestora pelas obras 

que ela realizar. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ela falou sobre o discurso 

do vereador que a antecedeu no trecho onde ele falou que a oposição fica brigando por 

causa de evento. De acordo com a oradora é preciso definir prioridades, deste modo, ela 

perguntou o que é mais importante para o governo, uma escola ou um evento de uma 

noite que custa mais de cento e setenta mil reais? Além disso, ela falou que se sente muito 

triste ao ver o modo como a educação no município vem sendo conduzida, após, ela falou 

sobre as aulas presencias não terem retornado nas escolas do interior. Em seguida, oradora 

falou que para ela não existe oposição ou líder do governo, para ela os onze vereadores 

trabalham da melhor forma possível, porém, ela disse que não é o tipo de cidadã que é 

paga para vim para esta Plenária ficar dando parabéns ou ficar falando do discurso do 

fulano ou do ciclano, ela é paga para fiscalizar e falar sobre os anseios da população.  Em 

seguida, a oradora falou sobre as constantes trocas de secretários pela atual gestão, falou 

sobre as reformas das escolas que começaram em pleno ano letivo. Neste momento, o 

vereador Drô Alfaia pediu a parte no discurso para falar que escola do Uxí-Estrada agora 

que está sendo pintada, além disso, ele teceu alguns comentários em relação ao vereador 

que o sucedeu. Logo após, a oradora retomou ao seu discurso falando que no início dos 

trabalhos em 2021 haviam alguns indícios de irregularidades e, quatro vereadores da 

oposição pediram que fosse aberta uma CPI para investigar essas irregularidades, porém, 

segundo a oradora ela não sabe por qual motivo dois desses quatro vereadores não fizeram 

mais parte do grupo, teve um vereador que retirou tudo que tinha postado contra a atual 

gestão de suas redes sociais. Entretanto, a oradora disse que irá continuidade com seu 

trabalho. Neste momento, o vereador Branco manga pediu a parte no discurso para falar 

que o mandato de vereador é individual, que a oradora não pode querer que os demais 

vereadores façam o que ela faz, além disso, ele pediu que a nobre colega reveja sua 

opinião. Logo após, a oradora retomou ao seu discurso dizendo que é responsável pela 
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sua fala e pelas suas atitudes e que continuará a fazer seu trabalho, que é fiscalizar e 

representar a população. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. Logo após, a palavra 

foi facultada ao vereador Marcos Paulo Leitão, o qual iniciou seu discurso saudando aos 

nobres pares, após, ele parabenizou a vereadora Roberta Araújo pela passagem de seu 

aniversário. Posteriormente, ele também saudou ao público presente, aos ouvintes das 

rádios. Dando continuidade ao seu discurso ele falou que não irá usar seus 20 minutos 

nesta tribuna para falar mal de A ou B e, sim para mostrar seu trabalho. Além disso, ele 

falou sobre a acolhida das pessoas nos lugares onde passa. Em seguida, ele falou sobre a 

7 ° Conferência Municipal de Educação, falou sobre o Plano Municipal de Educação e 

sobre gestão democrática. Na sequência, ele destacou a importância da escola na vida do 

ser humano e, também falou sobre a necessidade de se colar em prática ações que possam 

ajudar a acolher as crianças que não se sentem acolhidas pela escola. Após, ele falou sobre 

dois Projetos de Lei de sua autoria que tratam sobre prioridade de atendimento de pessoas 

com espectro autista. Além disso, ele agradeceu a todas as pessoas que de alguma forma 

contribuíram com a Conferência Municipal de Educação. Após, o vereador falou que o 

Plano Municipal de Educação será atualizado e virá para a Câmara, onde será enviado 

para a COLEJURF. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou sobre a 

inauguração da Ponte da Rua João XXIII, além disso, ele também falou sobre as obras 

que estão paradas no município de governos anteriores, citou como exemplo as UBS e a 

escola técnica da estrada. Na sequência, ele falou sobre uma viagem ao município de 

Muaná, onde os vereadores e senhora prefeita receberam do Governo do Estado uma 

lancha destinada a polícia militar, um aparelho de ultrassom e um aparelho cardioversor. 

Em seguida, o orador falou sobre a inauguração de algumas escolas e também falou sobre 

os benefícios que a atual gestão concedeu aos servidores da educação. Posteriormente, 

ele prestou alguns esclarecimentos em relação ao FUNDEB e ao Projeto de Lei que 

garantiu o abono salarial a alguns servidores. Além disso, ele falou sobre o Projeto de Lei 

do Executivo n°001/2022, de 04 de fevereiro de 2022 em pauta nesta sessão. Dando 

continuidade ao seu discurso, ele falou que hoje é dia muito especial, pois, foi destinada 

ao município, uma emenda parlamentar por meio do deputado Celso Sabino, no valor de 

quatrocentos e quinze mil reais. Finalizou seu discurso desejando a toda comunidade 

escolar de Oeiras do Pará um bom retorno e um ano legislativo repleto de trabalho. Logo 
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após, a palavra foi facultada ao vereador Osvaldo Alves, o qual iniciou seu discurso 

saudando aos nobres edis, depois, ele desejou boa noite aos ouvintes das rádios e ao 

público presente, após, ele parabenizou a vereadora Roberta Araújo pela passagem de seu 

aniversário. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou que a luta dos 

vereadores é diária, pois, eles recebem diariamente as reivindicações da população. Na 

sequência, ele pediu que Deus possa dar sabedoria e abençoar aos vereadores. Em 

seguida, ele falou sobre o Projeto de Lei do Executivo n°001/2022, de 04 de fevereiro de 

2022 em pauta nesta sessão. Posteriormente, ele falou sobre as inaugurações de escolas 

no município. Na sequência, ele falou sobre o retorno as aulas presencias na rede 

municipal de ensino, falou sobre a importância da educação na vida do ser humano. Além 

disso, ele falou sobre a luta dos vereadores em busca de melhorias para a população. Em 

seguida, ele falou sobre o carinho que tem pela comunidade do Rio Murujucá, sobre o 

requerimento que ele fez pedindo a construção de uma nova escola naquela comunidade. 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador falou sobre o período em que foi 

diretor do PINAT, falou sobre as dificuldades encontradas pelos barqueiros para chegar 

a todos os alunos. Posteriormente, ele falou que seu papel como vereador é fiscalizar e 

legislar em prol do município. Ainda segundo o orador o papel da oposição é saber cobrar 

com responsabilidade e também saber reconhecer o que a gestão vem fazendo em prol do 

município. Em seguida, ele falou sobre os bens que foram doados pelo Governo do Estado 

ao município de Oeiras do Pará. Finalizou seu discurso agradecendo a Deus por este 

momento. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Roberta Araújo, a qual iniciou 

seu discurso desejando boa noite aos nobres edis, ao público presente, aos servidores desta 

Casa, aos ouvintes das rádios, após, ela agradeceu aos nobres colegas por todas as 

felicitações, agradeceu a Deus pela sua saúde, sua família e seu trabalho. Dando 

continuidade ao seu discurso, a oradora registrou a presença dos senhores Rodrigo Pinto, 

Max Miranda e Delson Almeida nesta Casa. Em seguida, ela falou sobre as reclamações 

da população em relação a segurança pública no município, sobre a dificuldade que a 

população tem em fazer o boletim de ocorrência. Além disso, a oradora disse que gostaria 

de deixar registrado em sessão que no dia 23 de março de 2021 a prefeita Gilma Ribeiro, 

juntamente com alguns vereadores estiveram na SEGUP, pedindo mais segurança para 

Oeiras do Pará e quase um ano depois, que o município recebeu uma lancha para ajudar 
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no patrulhamento da zona rural. De acordo com a vereadora além da lancha o município 

também foi agraciado com um aparelho cardioversor e um aparelho de ultrassom e mais 

100 rabetas destinadas aos pescadores da Colônia Z50. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, a oradora falou um pouco sobre seu primeiro ano de mandato, além 

disso, ela agradeceu aos servidores desta Casa pelo apoio, além deste assunto, ela também 

falou sobre uma visita que fez ao TCM. Em seguida, ela falou sobre a perda da sua bisavó 

Marzina Drago de Araújo. Posteriormente, a oradora falou sobre o torneio de bairros que 

aconteceu no município no mês de janeiro. Na sequência, ela falou sobre a emenda 

parlamentar destinada ao município pelo deputado federal Celso Sabino. Logo após, ela 

falou sobre a inauguração das escolas esta semana em Oeiras do Pará, além disso, ela 

falou sobre o retorno das aulas presenciais na cidade e no interior do município, falou 

sobre as particularidades das escolas, disse ainda que muitas escolas optaram pelo retorno 

escalonado, além disso, ela destacou que a realidade do interior é diferente da cidade, que 

em nenhum momento a gestão quer colocar a educação da cidade acima da do interior. 

Em seguida, a oradora falou sobre o Projeto de Lei nº 001/2022, de 04 de fevereiro de 

2022 em pauta nesta sessão. Após, ela falou sobre a biblioteca municipal.  Depois, ela 

falou sobre as dificuldades para fazer o transporte escolar em algumas comunidades do 

interior do município. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. Em seguida, a 

presidente Roberta Araújo reassumiu a presidência e passou-se a seguinte ORDEM DO 

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

Leitão por ser o relator da matéria para fazer a LEITURA E DEFESA DO PARECER 

Nº 001/2022, PELO RELATOR. Votação do Parecer nº 001/2022-COLEJURF-CMOP, 

sobre o Projeto de Lei do Executivo nº 001/2022, de 04 de fevereiro de 2022. O qual foi 

aprovado por unanimidade. Votação do Projeto de Lei nº 001/2022, de 04 de fevereiro de 

2022, de autoria do Poder Executivo, o qual “Altera a Lei Municipal nº 683/2021, que 

dispõe sobre a concessão de abono - FUNDEB aos profissionais da Educação Básica da 

rede pública municipal, para fins de adequação à Lei Federal 14.276, de 2021.” O qual 

foi aprovado por unanimidade. 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 
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desta sessão encontra-se guardado no arquivo desta Casa Legislativa, em que constam os 

discursos na integra de todos os vereadores que se pro 

nunciaram durante a sessão. 

Oeiras do Pará, 16 de fevereiro de 2022. 
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