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 Ata da terceira sessão ordinária, do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de 

Oeiras do Pará, realizada no dia 09 de março 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 Josiel Maciel (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. Neste momento, a presidente 

Roberta Araújo justificou a ausência dos vereadores Barriga, Marcos Paulo Leitão e 

Priscila Santa Maria. 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. Logo após, a presidente submeteu a 

discussão e votação, a ata da sessão ordinária realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, a 

qual foi aprovada por cinco votos a favor e duas abstenções. Em seguida, foi realizada a 

leitura da pauta da presente sessão: LEITURA DOS EXPEDIENTES: 

EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Ofício nº 010/2022-GP-CMOP, 

que encaminha à Comissão de Leis, Justiça e Redação Final os seguintes projetos de leis: 

Projeto de Lei do Executivo nº 002/2022, de 07 de março de 2022, o qual “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a doar, com encargos, uma área de terra da gleba patrimonial 

do município de Oeiras do Pará à Equatorial Energia Pará e dá outras providências”, bem 

como o Projeto de Lei do Executivo nº 003/2022, de 03 de março de 2022, o qual 

“Dispõe sobre a criação e regulamentação do Fundo Municipal de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – 

FUNDEB e dá outras providências”, para devidas análises e posterior parecer. Neste 

momento a presidente Roberta Araújo tomou a parte no discurso para registrar a presença 

dos edis Barriga, Marcos Paulo Leitão e Priscila Santa Maria. Após, a primeira Secretária 

prosseguiu com a leitura da ordem do dia. Indicação nº 001/2022/GVEF/CMOP, de 

autoria do vereador Edson Farias, o qual indica ao Executivo Municipal, que providencie, 
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observando a previsão orçamentária, a reforma e ampliação da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental França, localizada na BR-422, comunidade França, Zona Rural 

deste município, beneficiando a população daquela comunidade, especialmente alunado 

e o corpo administrativo e docente. Indicação nº 001/2022/GVOA/CMOP, de autoria 

do vereador Osvaldo Alves, o qual indica ao Executivo Municipal, que providencie, 

observando a previsão orçamentária, a reforma da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Maria Domingas da Silva Rodrigues, localizada no Rio Anauerá, neste 

município, em benefício do alunado, corpo técnico, administrativo e docente. Indicação 

nº 001/2022-GVPSM-CMOP, de autoria da vereadora Priscila Santa Maria, a qual indica 

ao Executivo Municipal, que providencie, observando a previsão orçamentária, a 

construção de uma nova escola onde se encontra atualmente a Escola Municipal Manoel 

Ferreira Pinheiro, localizada na Ilha do Aturiá, beneficiando a população daquela 

comunidade, especialmente alunado, e o corpo administrativo e docente. Indicação nº 

001/2022-GVMPL-CMOP, de autoria do vereador Marcos Paulo Leitão, o qual sugere 

que o Poder Executivo seja provocado a promover, observando a previsão orçamentária, 

a limpeza e desobstrução do Igarapé Marapira, que margeia o bairro Marapira, neste 

município, beneficiando a população oeirense. Indicação nº 002/2022-GVBM-CMOP, 

de autoria do vereador Branco Manga, o qual sugere que o Poder Executivo seja 

provocado a promover, observando a previsão orçamentária, a limpeza e desobstrução do 

rio Itaucuzinho, o qual dá acesso ao Rio Mocajatuba, na zona rural deste município, 

beneficiando os moradores daquela região. Em seguida, passou-se para o PEQUENO 

EXPEDIENTE: Palavra facultada aos vereadores para breves comunicações ou 

comentários, pelo prazo máximo de 5 minutos. Logo após, a palavra foi facultada ao 

vereador Drô Alfaia, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite a todos, após, o 

orador falou sobre as comemorações do Dia Internacional das Mulheres, depois, ele falou 

sobre o aumento no número de casos de feminicidio no Brasil, ele também destacou a 

importância das mulheres na sociedade. Na sequência, ele falou que se solidariza com os 

professores que estão na luta em busca de seus direitos. Depois, a palavra foi facultada ao 

vereador Marcos Paulo Leitão, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite aos 

nobres edis, aos servidores desta Casa, após, ele parabenizou a todas as mulheres pelas 
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comemorações do Dia Internacional das Mulheres. Em seguida, ele fez a defesa da 

Indicação nº 001/2022-GVMPL-CMOP, de sua autoria, o qual sugere que o Poder 

Executivo seja provocado a promover, observando a previsão orçamentária, a limpeza e 

desobstrução do Igarapé Marapira, que margeia o bairro Marapira, neste município, 

beneficiando a população oeirense. 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 a todos, após, ele 

agradeceu a Deus por todas as graças alcançadas, a sua família, depois, ele parabenizou 

a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Dando continuidade ao seu 

discurso, o orador falou sobre as reivindicações da população, ele disse ainda que os 

vereadores são como o para-choque do povo e são cobrados constantemente por 

melhorias. Após, ele pediu ao Executivo e a Secretária de Infraestrutura que providencie 

a limpeza e iluminação pública da Vila do Uxi-Estrada. Na sequência, ele falou sobre a 

reunião que aconteceu no último sábado na quadra da Escola Raimundo Arcanjo da Costa, 

ele disse ainda que lamenta alguns fatos ocorridos nesta reunião, além disso, ele falou que 

não retira nenhum trecho de sua fala nesta reunião, que nenhum dos vereadores presentes 

nesta reunião se mostraram contrários ao pagamento do piso salarial dos professores, ele 

também disse que em seu discurso defendeu os temporários e falou que dos 100% dos 

professores efetivos, 90% fazem jus ao seu salário e 10% só quer saber de carga horária. 

Após, o orador teceu alguns comentários em relação ao professor Manoel. Depois, ele 

falou que é a favor do pagamento do piso salarial, que é uma lei federal, além disso, ele 

destacou que o pagamento virou uma queda de braço entre o Executivo e o Sindicato. Ele 

disse ainda, que os vereadores gostariam de se reunir com a prefeita para conversar sobre 

este assunto, mais infelizmente isso não foi possível. Após, ele falou que espera que o 

Executivo e o sindicato entrem em um acordo, que as coisas não devem ser levadas para 

o lado pessoal. Neste momento, o vereador Branco Manga pediu a parte no discurso para 

falar que a administração pública deve ser impessoal. Logo após, o orador retomou ao 

seu discurso falando que ficou muito triste com algumas acusações direcionadas aos 

vereadores nesta reunião, além disso, ele falou que espera que esta Casa tome 
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providências em relação a este assunto. Finalizou seu discurso pedindo que Deus abençoe 

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

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

Casa, aos ouvintes das rádios, a sua família, após, ele agradeceu a Deus por poder 

participar de mais uma sessão. Posteriormente, ele parabenizou a todas as mulheres pelo 

Dia Internacional das Mulheres. Dando continuidade ao seu discurso, o orador falou sobre 

uma viagem que fez ao Rio Oeiras, além disso, ele agradeceu aos moradores da 

comunidade Betânia, São Sebastião e Vila Castanheiro pela acolhida. Na sequência, ele 

teceu alguns comentários em relação ao trânsito na cidade, após, ele fez um Requerimento 

verbal pedindo que o Executivo, construa lombadas em algumas ruas da cidade, afim de 

prevenir acidentes. Em seguida, ele pediu a Secretária de Infraestrutura que verifique a 

situação da ponte do Rio Pruanã, além disso, ele falou sobre a importância desta ponte 

para os moradores daquela localidade e da necessidade de construir uma nova ponte no 

local. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou sobre a carência de agentes 

comunitários de saúde em algumas comunidades do interior, além do mais, ele falou sobre 

a necessidade de contratar novos profissionais para atender essas comunidades. Logo 

após, ela falou sobre o Projeto de Lei que dispõe sobre o abono salarial dos professores, 

ele disse ainda, que sempre irá votar a favor de Projetos de Lei que sejam para a melhoria 

da população de Oeiras do Pará, que o Executivo cumpra a Lei Federal e pague o piso 

salarial dos professores, além disso, ele falou que o dia em que ele votar em um Projeto 

de Lei que prejudique qualquer categoria, ele renuncia ao seu mandato. Depois, ele falou 

sobre o reajuste no salário dos técnicos em enfermagem. Neste momento, o vereador Drô 

Alfaia pediu a parte no discurso para falar que está em tramitação no senado o piso da 

enfermagem. Logo após, o orador retomou ao seu discurso falando sobre o Projeto de Lei 

que dispõe sobre o abono salarial dos vigias, serventes, etc. Posteriormente, ele falou que 

os professores têm seu apoio e, que os vereadores da base do governo irão se reunir com 

a prefeita Gilma Ribeiro para falar sobre o pagamento do piso salarial. Após, o orador 

parabenizou ao governador Helder Barbalho por estar cumprindo o pagamento do piso 

salarial aos servidores do estado. Em seguida, ele fez a defesa da Indicação nº 002/2022-

GVBM-CMOP, de sua autoria, o qual sugere que o Poder Executivo seja provocado a 
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promover, observando a previsão orçamentária, a limpeza e desobstrução do rio 

Itaucuzinho, o qual dá acesso ao Rio Mocajatuba, na zona rural deste município, 

beneficiando os moradores daquela região. Depois, ele falou que espera que seja 

construída uma escola no Rio Mocajatuba, no lado que pertence a Oeiras do Pará. Após, 

ele agradeceu aos nobres pares pelo momento que tiveram pela manhã, além disso, ele 

destacou a importância de discutir melhorias para Oeiras do Pará. Finalizou seu discurso 

desejando boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Drô Alfaia, 

o qual iniciou ao seu discurso saudando a todas as mulheres que fazem parte desta Casa 

Leis. Dando continuidade ao seu discurso, o vereador falou sobre as cobranças da 

comunidade da Cota, no Rio Pruanã, em relação ao posto de saúde daquela localidade, 

que está fechado desde de dezembro. Além disso, ele pediu que gestão faça um estudo 

para construção de um porto de embarque e desembarque na Cota. Na sequência, ele falou 

sobre uma visita que fez a CPL, para acompanhar alguns processos que já estão em fase 

final e, deste modo, deveriam estar à disposição da população. Ele disse ainda, que em 

nenhum momento solicitou a retirada de documentos do local. Que apenas pediu para ver 

alguns processos licitatórios, dentre eles os das Escolas Therezinha de Moraes Gueiros e 

Milhoem Tavares, quando foi surpreendido pelo assessor jurídico da prefeitura dizendo 

que o orador não poderia ver os processos, pois, ele deveria fazer um oficio para poder 

ter acesso a esses documentos, de acordo com o vereador qualquer cidadão pode ter 

acesso a um documento público com processo licitatório já encerado. Ainda segundo o 

orador ele foi verificar estes processos por achar que eles foram fraldados, ele disse ainda 

que fez um vídeo e repassou para o Ministério Público para que sejam tomadas as devidas 

providencias. Posteriormente, ele falou sobre uma live realizada pela prefeita Gilma 

Ribeiro, de acordo com o orador a senhora Gilma tentou denegrir a sua imagem nesta 

live. Além disso, ele prestou alguns esclarecimentos em relação a sua função na 

ADEPARÁ. Após, o vereador teceu alguns comentários em relação a prefeita Gilma 

Ribeiro. Em seguida, o orador falou sobre uma reunião que aconteceu no último sábado 

na Escola Raimundo Arcanjo da Costa, onde segundo o vereador a prefeita tentou colocar 

os pais de alunos contra os professores, ele também falou sobre a suposta agressão sofrida 

pelo presidente do SINTEPP, ele disse ainda que é a favor do pagamento do piso salarial 
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dos professores, depois, ele falou sobre a necessidade da senhora prefeita ter diálogo com 

o SINTEPP, sobre o abono salarial de 30% dos servidores da educação que ainda foi pago 

e sobre fazer o pagamento dos servidores em dia. Após, ele falou a atual situação do 

estádio municipal, sobre a falta de incentivo no esporte e na agricultura. Finalizou seu 

discurso desejando boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador 

Edson Farias, o qual iniciou ao seu discurso desejando boa noite aos nobres pares, ao 

público presente, aos servidores desta Casa, aos ouvintes das rádios, após, ele parabenizou 

as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, depois, o vereador falou sobre a luta de 

sua mãe para criar seus filhos. Dando continuidade ao seu discurso, o orador parabenizou 

os vereadores Priscila Santa Maria, Marcos Paulo Leitão e Branco Manga pelas suas 

indicações, além disso, ele falou sobre a função de um vereador. Posteriormente, o orador 

falou que durante o feriado de carnaval esteve na BR422 visitando algumas comunidades, 

além disso, ele falou sobre uma reunião que participou na comunidade França, onde as 

mulheres daquela localidade mostraram seus artesanatos. Em seguida, o orador fez a 

defesa da Indicação nº 001/2022/GVEF/CMOP, de sua autoria, o qual indica ao 

Executivo Municipal, que providencie, observando a previsão orçamentária, a reforma e 

ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental França, localizada na BR-422, 

comunidade França, Zona Rural deste município, beneficiando a população daquela 

comunidade, especialmente alunado e o corpo administrativo e docente. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, o vereador falou que devido as comemorações do 

aniversário de 83 anos de sua mãe, não pode participar da reunião que aconteceu no dia 

05 de março na quadra da Escola Raimundo Arcanjo da Costa. Ele disse ainda que a 

gestão pública deve ser impessoal, além disso, ele falou sobre a luta do sindicato que 

representa a classe de servidores a qual ele pertence, em busca de reposição salarial. Após, 

o vereador disse que ainda não pode se posicionar a respeito do pagamento do piso salarial 

dos professores, pois, antes precisa se inteirar do assunto, conversar com a senhora 

prefeita para saber se existe recurso para efetuar o pagamento. Além disso, o orador falou 

que vê na atual gestão boa vontade, tendo em vista, que a gestão já enviou vários Projetos 

de Lei para esta Casa devolvendo vantagens para os profissionais da educação, ele disse 

ainda que acredita que o diálogo irá prevalecer. Após, ele falou que depois de quase dois 
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anos sem aulas presenciais, agora é necessário fazer reformas nas escolas afim de atender 

os alunos e os profissionais da educação. Posteriormente, o orador falou sobre alguns 

áudios enviados em grupos de conversas, fazendo acusações levianas aos vereadores. 

Deste modo, ele pediu a Mesa Diretora que tome as providencias cabíveis contra essas 

pessoas. Depois, ele falou que não concorda com o discurso do vereador Barriga no trecho 

onde ele falou que 90% dos professores fazem jus ao seu salário e 10% não, ele disse 

ainda que acredita que 99% dos profissionais da educação são comprometidos e capazes, 

menos de 1% não são comprometidos com a educação. Finalizou seu discurso desejando 

boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Franciele Andrade, a 

qual iniciou ao 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 

ordinária. Dando continuidade ao seu discurso, ela falou sobre as matérias em pauta nesta 

sessão, dentre elas a Indicação nº 001/2022/GVEF/CMOP, de autoria do vereador 

Edson Farias, a Indicação nº 001/2022/GVOA/CMOP, de autoria do vereador Osvaldo 

Alves, a Indicação nº 001/2022-GVPSM-CMOP, de autoria da vereadora Priscila Santa 

Maria, a Indicação nº 001/2022-GVMPL-CMOP, de autoria do vereador Marcos Paulo 

Leitão e a Indicação nº 002/2022-GVBM-CMOP, de autoria do vereador Branco 

Manga. Em seguida, a oradora parabenizou a todas as mulheres pelo Dia Internacional 

das Mulheres. Na sequência, ela falou sobre uma reunião que aconteceu hoje pela manhã 

entre os vereadores, tendo como pauta o piso salarial dos professores. Além disso, ela 

falou sobre um oficio enviado a esta Casa pela coordenação do SINTEPP, pedindo uma 

reunião com os vereadores, após, a oradora disse que é a favor do pagamento do piso 

salarial aos profissionais da educação, que existe uma Lei, chamada Lei do Piso de 2008, 

ela disse ainda que os ex-prefeitos Ely Batista e Dinaldo Aires pagaram o piso salarial 

dos servidores. Posteriormente, ela falou sobre as escolas que foram construídas e 

reformadas pelo ex-prefeito Dinaldo Aires, sobre o dinheiro que ficou em conta para a 

conclusão das obras de algumas escolas, ela ainda falou, que já foi Secretária de Educação 

e conhece a realidade das escolas do município. Após, ela falou sobre a importância de 

diálogo entre o Executivo e o SINTEPP, além disso, a oradora falou que o pagamento dos 

20% vem sendo realizado desde a gestão anterior, que esta Casa em sessão extraordinária 
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no dia 23 de dezembro regulamentou a Lei que dispõe sobre o pagamento dos 20% aos 

profissionais da educação. Dando continuidade ao seu pronunciamento, a vereadora falou 

sobre o reajuste no piso salarial dos técnicos e enfermeiros na gestão anterior, sobre a PL 

2564 que tem o objetivo de aumentar o piso nacional dos servidores da saúde. Na 

sequência, ela falou que os servidores do município de Oeiras do Pará não estão sozinhos, 

que eles podem contar com seu apoio. Finalizou seu discurso pedindo que Deus abençoe 

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

seu discurso, parabenizando a todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, 

após, ele falou sobre a trajetória de sua mãe como professora. Posteriormente, o orador 

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

o vereador falou sobre o atraso no pagamento dos servidores municipais, sobre o Projeto 

de Lei do Executivo nº 003/2022, de 03 de março de 2022, o qual “Dispõe sobre a criação 

e regulamentação do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e dá outras 

providências”, para devidas análises e posterior parecer. Em seguida, o vereador falou 

sobre o reajuste no piso salarial aos servidores da educação. Após, ele justificou sua 

ausência na reunião na Escola Raimundo Arcanjo da Costa, no último sábado, além disso, 

ele teceu alguns comentários em relação a algumas críticas direcionadas aos professores 

nas redes sociais. Ainda segundo o vereador apesar de fazer parte da base do governo, 

não aceita que o sindicato e a administração pública se posicionem de maneira parcial, 

ele disse ainda que qualquer órgão ou entidade pública deve ser imparcial. De acordo com 

vereador existem dados que comprovam que é possível pagar o piso salarial. Deste modo, 

ele pediu a gestão que reveja seus conceitos e pague o que é de direito aos servidores. Na 

sequência, ele falou sobre o Projeto das Alíquotas, que dispõe sobre um reajuste da 

contribuição de 11% para 14% no salário dos servidores públicos. Neste momento, o 

vereador Edson Farias pediu a parte no discurso para falar que se o município não 

aprovasse este projeto não receberia mais os repasses federais. Logo após, o orador 

retomou ao seu discurso dizendo que o governo federal também poderia ter sancionado a 

portaria 67 de 04 de fevereiro de 2022. Além disso, ele prestou alguns esclarecimentos 

em relação a Lei do Piso Salarial. Dando continuidade ao seu discurso, o vereador fez 
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alguns questionamentos em relação as reuniões da senhora prefeita nas escolas do interior. 

Ele disse ainda que é a favor da formação de uma Comissão, para posterior análise dos 

dados e, que os servidores recebam o que lhes é de direito, que a lei deve ser cumprida. 

Neste momento, o vereador Drô Alfaia pediu a parte no discurso para falar que também 

não entendeu o porquê de tantas reuniões. Logo após, o orador retomou ao seu discurso 

dizendo que as pessoas que ficam falando sobre educação, sobre os professores nas redes 

sociais, deveriam antes se inteirar sobre a área educacional, antes fazer comentários. 

Posteriormente, ele falou sobre a carência de vacinas contra a COVID 19 para imunizar 

as crianças. Após, ele pediu que ambas as partes envolvidas na situação tenham bom 

censo, ele disse ainda que nesta Casa ninguém está contra o Executivo ou contra o 

Sindicato. Além disso, ele prestou alguns esclarecimentos em relação aos recursos do 

FUNDEB. 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 os 

presentes, aos ouvintes das rádios, após, ela falou que no dia 24 de fevereiro, completou 

90 de conquista do voto feminino, posteriormente, ela falou sobre o Dia Internacional das 

Mulheres. Dando continuidade ao seu discurso, a vereadora falou sobre uma reunião que 

aconteceu no último dia 05 de março, para falar sobre o reajuste do piso salarial dos 

professores, além disso, ela se solidarizou com o presidente do SINTEPP pelo ocorrido 

na reunião. Além do mais, segundo a oradora a senhora prefeita se comportou de maneira 

arrogante nesta reunião. Após, a vereadora falou sobre o atraso no pagamento dos 

servidores municipais. Em seguida, a vereadora teceu mais alguns comentários em 

relação a gestão da prefeita Gilma Ribeiro. Ela disse ainda, que se a prefeita usasse o 

dinheiro que gastou com esta reunião, com alimentação e transporte, daria para construir 

pelo menos uma sala de aula e um banheiro na escola do Timbó. Em seguida, a vereadora 

falou sobre o oficio que enviou a Secretária de Educação pedindo o nome da empresa que 

ganhou a licitação para o transporte escolar, qual o número de barcos e quais as suas 

respectivas rotas. Na sequência, a vereadora falou que faltou planejamento da gestão 

municipal para o retorno das aulas presenciais. Logo após, a oradora agradeceu ao 

presidente do SINTEPP pelo oficio enviado a esta Casa pedindo para se reunir com os 

vereadores, depois, ela fez a leitura do oficio recebido. Além disso, ela falou que os 
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vereadores vêm fazendo seu trabalho e, que eles irão continuar lutando pelos direitos dos 

servidores. Após, a oradora teceu alguns comentários em relação a assessoria jurídica da 

prefeitura. Na sequência, a vereadora pediu mais respeito por parte da gestora com a 

população oeirense. Finalizou seu discurso desejando boa noite a todos. Logo após, a 

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

saudando aos nobres pares, ao público presente, aos servidores desta Casa, aos ouvintes 

das rádios, após, ele destacou a importância do trabalho dos advogados. Dando 

continuidade ao seu discurso, o vereador saudou a comunidade escolar da Escola José 

Ribeiro da Costa, além disso, ele falou sobre o aniversário de 48 anos desta escola. Após, 

ele destacou a importância da educação na vida das pessoas. Em seguida, ele falou que 

no decorrer da última da Conferência da Educação, se colocou à disposição dos servidores 

da educação para conversar de maneira pacifica e civilizada, sobre as demandas desta 

categoria. Em seguida, o vereador falou sobre a reunião do último dia 05 de março, 

convocada pela prefeita, ele disse ainda que naquele momento ele ainda não tinha certeza 

em relação a dados contábeis, que ele esperava um direcionamento daquela reunião. Além 

disso, ele agradeceu aos nobres edis que participaram da mesma, ele também destacou 

que os vereadores não estão aqui para prejudicar servidor, que eles prezam pelo diálogo. 

Na sequência, o orador falou sobre alguns áudios que circularam nas redes sociais falando 

sobre os vereadores. Posteriormente, falou sobre a carência de investimentos em política 

educacional no Brasil, após, o orador falou que estudar no Brasil não é barato. Logo após, 

o vereador falou sobre as dificuldades enfrentadas pelos professores durante a pandemia. 

Em seguida, o orador falou que após a reunião citada anteriormente, os vereadores foram 

em busca de informações e viram que o município tem condições de pagar o reajuste do 

piso salarial. Depois, o vereador falou que em 2007 foi criada a lei do FUNDEB, em 2008 

veio a Lei do Piso do Magistério. Que em 2021, houve uma modificação na Lei do 

Magistério, após, o vereador prestou alguns esclarecimentos em relação a Lei do Piso 

Salarial. Na sequência, ele falou que se sente feliz em saber que os 11 vereadores são a 

favor do pagamento do piso, porém, ele disse que isso, não significa estar contra o 

governo, de acordo com o orador o que eles querem é ajudar o governo. Após, ele se 

colocou à disposição para fazer parte da comissão que será formada para discutir o 
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pagamento do piso salarial, ele disse ainda que o município deve cumprir a lei. Além 

disso, ele falou que o responsável por gerir os recursos do município é o Executivo. Neste 

momento, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso para prestar esclarecimentos 

sobre a portaria que dispõe sobre o reajuste de 33,24%. Em seguida, a vereadora Priscila 

Santa Maria também pediu a parte no discurso falar que o reajuste foi feito através de 

portaria, porém, o aumento do piso salarial é lei. Logo após, o orador retomou ao seu 

discurso falando sobre o oficio recebido por esta Casa, onde o SINTEPP requer uma 

reunião com legislativo. Na sequência, ele falou sobre os benefícios que pagamento do 

piso salarial irá trazer para os servidores. Ele disse ainda, que espera que esta situação 

seja resolvida o mais rápido possível. Finalizou seu discurso desejando boa noite a todos. 

Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Osvaldo Alves, o qual iniciou seu discurso 

saudando aos nobres edis, ao público presente, aos ouvintes das rádios. Após, ele 

parabenizou a todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, ele falou sobre uma visita que fez a Escola 

Therezinha de Moraes Gueiros, que está passando por uma reforma. Após, ele falou sobre 

a Indicação nº 001/2022/GVOA/CMOP, de sua autoria, o qual indica ao Executivo 

Municipal, que providencie, observando a previsão orçamentária, a reforma da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Maria Domingas da Silva Rodrigues, localizada no 

Rio Anauerá, neste município, em benefício do alunado, corpo técnico, administrativo e 

docente. Em seguida, o orador falou que preza pelo dialogo, após, ele falou que a maioria 

das pessoas que estavam presentes na reunião do último dia 05 de março, esperavam que 

ao termino da reunião teríamos uma solução, mas, infelizmente não foi o que aconteceu. 

Ele disse ainda que nenhum vereador que participou da reunião falou que era contra o 

pagamento do piso, ainda segundo o orador a lei deve ser cumprida. Além disso, ele 

destacou mais uma vez a importância de diálogo entre as partes, após, ele falou que os 

vereadores não são contra os professores. Posteriormente, ele falou sobre os Projetos de 

Lei que esta Casa aprovou que trazem benefícios para os profissionais da educação e da 

saúde. Na sequência, ele falou que fica muito triste quando vê uma minoria dizendo que 

os vereadores são contra a classe dos professores. Neste momento, o vereador Edson 

Farias pediu a parte no discurso para falar que acredita no bom censo e no diálogo, que 
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espera que a assessoria contábil refaça os cálculos, depois disso, o vereador falou que 

acredita que em breve a prefeita irá anunciar a reposição salarial da classe. Logo após, o 

orador retomou ao seu discurso falando que faz parte da base do governo, que quer o 

melhor para município, além disso, ele falou que deseja fazer parte da comissão que será 

montada para discutir o pagamento do piso salarial. Finalizou seu discurso agradecendo 

a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Priscila Santa Maria, a qual 

iniciou ao seu discurso saudando aos nobres edis, ao público presente, aos ouvintes das 

rádios, depois, ela fez a leitura de um versículo da bíblia. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, ela parabenizou a todas as mulheres, pelo Dia Internacional das 

Mulheres, após, ela falou sobre as conquistas femininas.  Posteriormente, a oradora falou 

sobre uma visita que fez a Comunidade do Aturiá. Em seguida, ela fez a defesa da 

Indicação nº 001/2022-GVPSM-CMOP, de sua autoria, a qual indica ao Executivo 

Municipal, que providencie, observando a previsão orçamentária, a construção de uma 

nova escola onde se encontra atualmente a Escola Municipal Manoel Ferreira Pinheiro, 

localizada na Ilha do Aturiá, beneficiando a população daquela comunidade, 

especialmente alunado, e o corpo administrativo e docente. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, a oradora falou sobre o reajuste do piso salarial dos servidores da 

educação. Posteriormente, ela falou que o Pará tem sido muito agraciado pelo Presidente 

da República, além disso, ela falou sobre o perdão de 90% da dívida dos estudantes do 

FIES pelo governo federal. Na sequência, a oradora falou que acredita que o executivo 

irá pagar o piso salarial, ela disse ainda, que devido a compromissos na sua igreja não 

pode participar da reunião do último dia 05 de março. Após, a oradora falou que entrou 

em contato com o senhor Jackson Medeiros para pedir alguns esclarecimentos em relação 

ao pagamento do piso, ela disse ainda, que eles marcaram uma reunião, onde também 

estavam presentes os vereadores Roberta Araújo, Marcos Paulo Leitão, os senhores Elvis, 

Jackson Medeiros e a doutora Nazaré. Depois, ela falou que é a favor do pagamento do 

reajuste do piso salarial, ela disse ainda que não está contra o governo, que deseja que as 

coisas se resolvam. Além disso, ela falou que é a favor do retorno de 100% das aulas 

presencias, ela também falou sobre as dificuldades dos pais de alunos para ajudar seus 

filhos nas tarefas da escola. Neste momento, o vereador Josiel Maciel pediu a parte no 
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discurso para falar que também é a favor do retorno de 100% dos alunos as salas de aula. 

Ele disse ainda, que não existe situação e oposição em relação ao pagamento do piso, é 

uma questão de bom censo. Logo após, a oradora retomou ao seu discurso falando que 

todos os vereadores são a favor do pagamento do piso, ela ainda falou que esta Câmara 

veio para trabalhar e que não aceita injustiça. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. 

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 ouvintes das rádios. 

Dando continuidade ao seu discurso, a oradora falou sobre as indicações dos nobres edis 

em pauta nesta sessão. Posteriormente, a vereadora falou sobre as conquistas femininas, 

parabenizou a todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres. Na sequência, ela 

falou sobre o oficio enviado a esta Casa pela presidência do SINTEPP. Em seguida, ela 

falou que já pediu a assessoria jurídica que prepare uma representação junto ao Ministério 

Público afim de tomar providencias em relação as ofensas direcionadas aos vereadores 

Barriga e Edson Farias. Além disso, ela pediu respeito a esta Casa e aos vereadores. Após, 

a oradora fez a leitura de um dos áudios que falavam a respeito dos vereadores. 

Posteriormente, ela falou que não foi para a reunião do último dia 05 de março para dizer 

que era contra o pagamento do piso e, sim em busca de informações. Ela disse ainda que 

preza muito pelo diálogo. Na sequência, ela falou sobre o retorno de 100% dos alunos nas 

aulas presenciais. Após, ela falou sobre uma visita que fez a algumas escolas do interior, 

dentre elas a Santino dos Santos Araújo e a João Paulo II, sobre as dificuldades para 

conseguir embarcações para fazer o transporte escolar em algumas localidades, depois, 

ela falou que esteve visitando a comunidade do Sacajós, ela disse ainda, que nesta visita 

pode constatar que não tem energia na escola. Depois, ela falou que irá enviar um oficio 

a Secretaria de Educação falando sobre as problemáticas das escolas que visitou. 

Posteriormente, ela falou que esta Casa está de portas abertas para a população, que lei é 

para ser cumprida. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou sobre o dia 

Internacional do Futsal, a oradora disse ainda que ela e o vereador Marcos Paulo Leitão 

estão lutando para conseguir uma emenda através do deputado Celso Sabino para 

reformar a quadra do município. Depois, ela falou que amanhã estará em Breves para 

participar de uma reunião dos Jogos Abertos do Pará, que será realizado pela SEEL. Além 
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disso, ela falou da participação dos atletas oeirenses no circuito Marajó, na cidade de 

Curralinho. Após, ela falou sobre a conquista dos atletas oeirenses no judô. Logo após, 

ela fez a leitura dos nomes dos atletas que foram classificados para o campeonato 

brasileiro de judô. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. Em seguida, a presidente 

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

Votação da Indicação nº 001/2022/GVEF/CMOP, de autoria do vereador Edson Farias. 

Votação da Indicação nº 001/2022/GVOA/CMOP, de autoria do vereador Osvaldo 

Alves. Votação de Indicação nº 001/2022-GVPSM-CMOP, de autoria da vereadora 

Priscila Santa Maria. Votação de Indicação nº 001/2022-GVMPL-CMOP, de autoria 

do vereador Marcos Paulo Leitão. Votação de Indicação nº 002/2022-GVBM-CMOP, 

de autoria do vereador Branco Manga. Todas as indicações foram aprovadas 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 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, 09 de março de 2022. 
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