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

Oeiras do Pará, realizada no dia 16 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 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. 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 09 de março de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, 

foi realizada a leitura da pauta da presente sessão: LEITURA DOS EXPEDIENTES: 

EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: EXPEDIENTES ORIUNDOS 

DO LEGISLATIVO: Ofício nº 014/2022-GP-CMOP, que encaminha à Comissão de 

Leis, Justiça e Redação Final o seguinte projeto de lei: Projeto de Lei do Legislativo nº 

001/2022, de 15 de março de 2022, o qual “Institui no âmbito do Município de Oeiras 

do Pará o Dia do Pescador Artesanal”, para devidas análises e posterior parecer. Ofício 

nº 004/2022-COLEJURF-CMOP, que encaminha já com parecer conclusivo nº 

002/2022, 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”. Parecer nº 002/2022-COLEJURF-CMOP sobre o 

Projeto de Lei nº 003/2022, de 03 de março de 2022. Indicação nº 

002/2022/GVEF/CMOP, de autoria do vereador Edson Farias, o qual indica que o Poder 

Executivo seja provocado a construir, haja vista a previsão orçamentária, um Posto de 

Saúde na comunidade São Bernardo, na BR-422, Zona Rural deste município, em 

benefício da população local e arredores. Indicação nº 002/2022/GVJM/CMOP, de 
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autoria do vereador Josiel Maciel, o qual indica que o Poder Executivo seja provocado a 

construir, observando a previsão orçamentária, um porto de embarque de passageiros e 

cargas próximo à ponte do Rio Anauerá, no lado direito, na área pertencente ao município 

de Oeiras do Pará, em benefício da população oeirense. 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 

os presentes, aos ouvintes das rádios, após, o orador falou sobre o Projeto de Lei do 

Legislativo nº 001/2022, de 15 de março de 2022, o qual “Institui no âmbito do 

Município de Oeiras do Pará o Dia do Pescador Artesanal”, em pauta nesta sessão. 

Na sequência, ele falou sobre a UBS Fluvial. Depois, a palavra foi facultada ao vereador 

Josiel Maciel, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite aos nobres pares, ao 

público presente e aos ouvintes das rádios. Após, ele falou que já fez várias indicações e 

requerimentos durante seu mandato, mas, infelizmente até o momento não foi atendido 

em nenhum de seus pedidos. Em seguida, ele fez a leitura e defesa da Indicação nº 

002/2022/GVJM/CMOP, de sua autoria, o qual indica que o Poder Executivo seja 

provocado a construir, observando a previsão orçamentária, um porto de embarque de 

passageiros e cargas próximo à ponte do Rio Anauerá, no lado direito, na área pertencente 

ao município de Oeiras do Pará, em benefício da 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 aos nobres edis, ao público presente, aos ouvintes das rádios, após, ele falou que a 

função de um vereador é requer, indicar e mostrar onde estão os problemas na 

infraestrutura, educação, saúde, etc. Porém, cabe ao poder executivo executar essas obras, 

de acordo com sua previsão orçamentária. Posteriormente, ele falou sobre a Indicação do 

vereador Josiel Maciel, de antemão ele deixou seu favorável a indicação do nobre colega. 

Após, ele falou sobre uma viagem que fez a BR422, na companhia dos vereadores Branco 

Manga e Marcos Paulo Leitão. Em seguida, ele fez um Requerimento verbal, pedindo 

para a Secretária de Infraestrutura que providencie a limpeza da Vila Nova América, 
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depois, ele falou que em parceria com o executivo já realizou quatro ações de limpeza na 

Vila do Uxí-Estrada. Posteriormente, ele destacou a necessidade de parceria entre os 

vereadores e os Secretários, após, ele teceu alguns comentários em relação ao Secretário 

de Agricultura. Depois, ele falou sobre ações que já realizou na área da agricultura em 

algumas comunidades da BR422, ele disse ainda que se sente muito grato pelos votos que 

teve nessas comunidades, neste momento, o vereador Josile Maciel pediu a parte no 

discurso para pedir que a Secretaria de Infraestrutura faça um cronograma de limpeza 

para a cidade e interior do município, após, ele também falou sobre a falta de incentivo a 

agricultura na PA379. Em seguida, o vereador Marcos Paulo Leitão, também pediu a parte 

no discurso para falar sobre a atual situação da agricultura no município, além disso, ele 

teceu alguns comentários em relação ao Secretário de Agricultura. Logo após, o orador 

retomou ao seu discurso pedindo a senhora Arlene que pare de fazer gravações sem 

autorização, que pare de oprimir as pessoas, ele disse ainda que é lamentável esse tipo de 

atitude, após, ele pediu que a senhora prefeita tome providencias em relação esse tipo de 

situação, depois, ele agradeceu aos senhores Josiane e Walber pela acolhida em sua 

residência. Posteriormente, ele falou sobre uma reunião do SINTEPP, ele disse ainda que 

não participou desta reunião porque a senhora prefeita havia falado na rádio que iria pagar 

o piso salarial. Na sequência, ele pediu a prefeita que cobre respeito dos Secretários para 

com os vereadores, ele disse ainda, que caso o Secretário de Agricultura continue falando 

mal de sua pessoa ele irá entrar com uma queixa crime contra o mesmo. Além disso, ele 

disse que espera que as coisas mudem para melhor. Em seguida, ele fez um Requerimento 

verbal pedindo a reforma da Escola da Jhonata Atias, na Nova América, além disso, ele 

agradeceu a diretora da referida escola pela recepção. Posteriormente, ele também pediu 

a construção de um anexo na escola do Muquem. Finalizou seu discurso agradecendo a 

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

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. Dando continuidade ao seu discurso, o orador falou sobre 

uma viagem que fez a algumas comunidades da BR422, na companhia dos vereadores 

Barriga e Marcos Paulo Leitão, além disso, ele falou que essas viagens são importantes 
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para conhecer as demandas dessas comunidades. Em seguida, ele fez um Requerimento 

verbal pedindo a reforma da Escola Jhonata Atías e a limpeza da Vila da Nova América. 

Na sequência, ele falou que sempre prezou pelo diálogo, porém, existem situações que 

são inaceitáveis, após, o orador teceu alguns comentários em relação ao Secretário de 

Agricultura. Posteriormente, ele falou sobre ser político e sobre a votação expressiva que 

teve na última eleição. Ainda segundo o orador é necessário saber separar o político do 

pessoal, tendo em vista, que os mandatos são transitórios. Além disso, o vereador falou 

sobre suas pretensões políticas. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou 

sobre a viagem que alguns vereadores fizeram a Manaus no pico da pandemia para buscar 

a UBS Fluvial, após, ele falou que já pediu diversas vezes para que a UBS Fluvial seja 

utilizada para atender as comunidades do interior. Neste momento, a vereadora Priscila 

Santa Maria pediu a parte no discurso para falar que a UBS Fluvial precisa de um 

documento da Capitania dos Portos. Logo após, o orador retomou ao seu discurso falando 

que os vereadores têm feito a sua parte, porém, eles são limitados, não podem executar. 

Na sequência, ele pediu a senhora prefeita que efetue o pagamento do abono salarial dos 

profissionais da educação que ainda não receberam. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, ela falou sobre as obras nas Escolas Therezinha de Moraes Gueiros e 

Milhomen Tavares, ainda segundo o vereador ele irá enviar um oficio pedindo ao 

engenheiro alguns esclarecimentos em relação a essas duas obras, além disso, ele falou 

que irá fazer tudo o que estiver ao seu alcance para trazer melhorias para a população 

oeirense. Depois, ele saudou a ex-vereadora Maria Nahum presente na Plenária. Finalizou 

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

Alfaia, o qual iniciou ao seu discurso desejando boa noite aos nobres edis, ao público 

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

sobre algumas notas fiscais relacionadas a combustível emitidas pela gestão municipal, 

ele disse ainda que apesar do elevado gasto com combustível hoje não houve aula na 

escola do Uxí-Estrada, porque não havia combustível para colocar no ônibus. Após, o 

orador teceu alguns comentários em relação a atual gestão. Na sequência, ele falou sobre 

um pregão eletrônico para compra de lanche e marmitex, que de acordo com o orador 

seriam destinados à educação, depois, o vereador fez algumas críticas à gestão municipal. 
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Na sequência, ele falou sobre a atual situação da agricultura no município e sobre a falta 

de incentivo por parte da Secretaria de Agricultura. Neste momento, o vereador Josiel 

Maciel Pediu a parte no discurso para contribuir com o discurso do nobre colega. Logo 

após, o orador retomou ao seu discurso falando mais um pouco sobre a agricultura em 

Oeiras. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou que a prefeita prometeu 

pagar o piso salarial dos servidores da educação, além disso, ele parabenizou a direção 

do SINTEPP e aos vereadores por terem se unido nesta luta. Após, ele disse que não 

entende porque o abono salarial dos vigias, serventes, etc., ainda não foi pago. Na 

sequência, ele falou sobre a interdição da quadra municipal de Oeiras do Pará, sobre a 

falta de incentivo ao esporte por parte da gestão municipal. Posteriormente, ele falou que 

está tomando as medidas cabíveis em relação aos ataques que ele sofreu por parte da 

gestora municipal. Após, ele falou sobre uma denúncia que chegou a esta Casa 

relacionada aos gastos com combustível pela Secretaria de Educação, ainda segundo o 

orador todos os vereadores iram analisar esta denúncia para poder dar uma resposta a 

população. 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, aos servidores desta Casa, ao público presente, aos ouvintes das rádios, 

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

ao seu discurso, ela falou sobre as matérias em pauta nesta sessão, dentre elas o Projeto 

de Lei do Legislativo nº 001/2022, de 15 de março de 2022, o qual “Institui no âmbito 

do Município de Oeiras do Pará o Dia do Pescador Artesanal”, Projeto de Lei do 

Executivo nº 003/2022. Em seguida, ele fez a defesa da Indicação nº 

002/2022/GVEF/CMOP, de sua autoria, o qual indica que o Poder Executivo seja 

provocado a construir, haja vista a previsão orçamentária, um Posto de Saúde na 

comunidade São Bernardo, na BR-422, Zona Rural deste município, em benefício da 

população local e arredores. Após, o vereador Marcos Paulo Leitão pediu a parte no 

discurso para falar que durante a campanha eleitoral um dos pedidos dos morados da 

comunidade São Bernardo foi a construção de um posto de saúde no local. Depois, o 

orador retomou ao seu discurso falando sobre a Indicação nº 002/2022/GVJM/CMOP, 

de autoria do vereador Josiel Maciel. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele 
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falou que se sentiu honrado pelo SINTEPP ter procurado os vereadores para intermediar 

o diálogo entre os profissionais da educação e executivo, após, ele parabenizou a toda 

direção do SINTEPP pela forma como conduziu o processo. Posteriormente, ele fez a 

leitura da pauta das reivindicações do SINTEPP, além dessas pautas segundo o orador ele 

pediu que fosse colocada a reformulação do estatuto do servidor público de Oeiras do 

Pará. Após, o vereador falou sobre o pagamento do abono salarial de 30% dos servidores 

da educação, ainda segundo orador este abono ainda não foi pago devido a troca de 

assessoria contábil da prefeitura. Na sequência, ele falou que este abono será pago até o 

dia 18 deste mês. Além disso, ele falou que para que esses direitos pudessem ser 

garantidos a senhora prefeita foi a Brasília para garantir a complementação VAAT (valor 

aluno anual total), o que possibilitou a gestão afirmar e garantir o pagamento do reajuste 

33,24% para os servidores da educação. Em seguida, ele falou sobre os benefícios que a 

atual gestão já garantiu aos profissionais da educação. Além disso, ele falou do orgulho 

que tem em morar em Oeiras do Pará, que espera que Deus abençoe este município, este 

parlamento e a gestão. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou que ficou muito 

feliz quando viu a praia lotada de gente, ele disse ainda que espera que as obras na praia 

possam ser concluídas, pois, servirá para o lazer do povo oeirense. Finalizou seu discurso 

agradecendo 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: Projeto de Lei do Legislativo nº 001/2022, o Projeto de 

Lei do Executivo nº 003/2022, a Indicação nº 002/2022/GVEF/CMOP, de autoria do 

vereador Edson Farias; a Indicação nº 002/2022/GVJM/CMOP, de autoria do vereador 

Josiel Maciel. Dando continuidade ao seu discurso, ela falou sobre uma reunião que 

aconteceu nesta Casa com a diretoria do SINTEPP, ele disse ainda que todos os edis se 

manifestaram favoráveis ao pagamento do reajusto no piso salarial dos profissionais da 

educação, após, ele parabenizou a todos que lutaram para que este direito fosse garantido. 

Em seguida, ela parabenizou aos nobres colegas que foram a BR422 e trouxeram em 

forma de indicação as demandas dessas comunidades. Posteriormente, ela falou que 
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existe recursos na área da educação, que é necessário que este recurso seja implementado 

onde há mais necessidade. Além disso, ela destacou a necessidade de planejamento por 

parte da gestão para que não se desperdice recurso público. Ela disse ainda que vem 

cumprindo seu papel como parlamentar deste munícipio. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, ela falou que já recebeu várias queixas em relação a agricultura, ela 

ainda destacou a necessidade de criar um cronograma para atender os agricultores do 

município, além disso, ressaltou a importância da agricultura para economia do 

município. Na sequência, a oradora falou sobre a UBS Fluvial. Em seguida, ela falou que 

seu posicionamento sempre será a favor da população. Finalizou seu discurso 

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

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

rádios. Dando continuidade ao seu discurso, o orador falou sobre seu posicionamento em 

relação ao pagamento do piso salarial, além disso, ele falou sobre o requerimento verbal 

que fez em uma sessão anterior onde ele pediu a Mesa Diretora que envie um oficio a 

empresa responsável pelas obras na PA379 pedindo esclarecimentos em relação ao 

trabalho que está sendo realizado na PA379. Porém, até o momento ainda não obteve 

resposta. Em seguida, ele falou sobre a falta de incentivos na agricultura na atual gestão 

e nas gestões anteriores, após, ele falou sobre uma reunião que o Secretário de Agricultura 

fez na Comunidade São Tomé, entretanto, nenhuma das promessas feita nesta reunião 

foram cumpridas. Após, ele falou sobre algumas situações envolvendo o Secretário de 

Agricultura na BR422. Na sequência, ele falou sobre uma visita que fez a Creche Eloise 

Fernanda, após, ele pediu que a Secretaria de Educação olhe com carinho para esta escola. 

Depois, ele falou que ainda faz parte da base do governo, porém, não aceita o que está 

errado. Na sequência, ele falou sobre a necessidade de colocar ônibus na PA379 para 

fazer o transporte dos alunos. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou que não 

aceitava tantas reuniões nas escolas do interior para jogar uma classe contra outra, após, 

ele falou sobre o Projeto das Alíquotas que aumentou a contribuição dos servidores 

municipais e sobre o déficit no Fundo de Previdência do município. Em seguida, ele falou 

que acompanhou a live da gestora, ele disse ainda que parabeniza sua viagem para Brasília 

em busca de recursos para o município. Posteriormente, ele falou que na sua opinião as 
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aulas presenciais deveriam retornar com 100% dos alunos, além disso, ele pediu as 

Secretarias de Saúde e Educação que reavaliem esta situação, para que as aulas possam 

retornar com 100% dos alunos em sala de aula. Depois, ele falou sobre a situação que se 

encontram alguns bairros da cidade devido às fortes chuvas. Após, ele falou sobre as 

matérias em pauta nesta sessão, dentre elas o Projeto de Lei do Executivo nº 003/2022, 

Projeto de Lei do Legislativo nº 001/2022, Indicação nº 002/2022/GVEF/CMOP, de 

autoria do vereador Edson Farias. Em seguida, ele falou mais um pouco sobre a Indicação 

nº 002/2022/GVJM/CMOP, de sua autoria. Finalizou seu discurso desejando boa noite 

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. Dando 

continuidade ao seu discurso, a oradora falou sobre uma reunião com SINTEPP, além 

disso, ela falou sobre as reivindicações feitas pelo sindicato em prol da educação do 

município, dentre elas: transporte escolar, merenda. Em seguida, a oradora falou sobre a 

falta de planejamento por parte da gestão municipal em relação ao transporte e a merenda 

escolar para o retorno das aulas presenciais. Após, ela falou que os vereadores estão nesta 

Casa para reivindicar os direitos da população. Na sequência, a vereadora falou sobre a 

falta de investimentos na infraestrutura das ruas do município durante o verão, depois, ela 

falou sobre o bairro Nova Oeiras. Logo após, ela falou sobre a Rua Aires Nova I, na 

comunidade São Benedito, que ficou alagada devido as chuvas dos últimos dias, além 

disso, ela falou que devido a questão de trafegabilidade da rua não foi possível colocar 

iluminação pública na mesma, ela disse ainda que procurou a Secretária de Infraestrutura 

e a gestora municipal para pedir esclarecimentos, porém, até o momento não obteve 

resposta. Em seguida, a vereadora falou sobre os gastos da gestão municipal com 

alimentação para a reunião do último dia 05 de março. Ela disse ainda, que o dinheiro 

gasto com alimentação para esta reunião, daria para construir pelo menos uma sala de 

aula e um banheiro. Neste momento, o vereador Drô Alfaia pediu a parte no discurso para 

falar sobre os valores gastos com marmitex neste ano. Logo após, a oradora retomou ao 

seu discurso falando que os valores citados por ela nesta sessão estão disponíveis no portal 

da transparência. Posteriormente, a vereadora citou os valores que foram deixados nas 

contas do município pela gestão do ex-prefeito Dinaldo Aires. Além disso, de acordo com 
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a oradora as planilhas mostradas pelo SINTEPP mostram que há recursos suficientes para 

pagar o piso salarial. Depois, a vereadora falou que o próprio assessor contábil da 

prefeitura falou na reunião que não havia sido prestado conta de alguns setores devido à 

falta de pessoal para escanear documentos. Logo após, ela falou que irá continuar fazendo 

seu trabalho. Além disso, ela falou sobre os requerimentos e indicações feitos pelos 

vereadores nesta gestão que infelizmente não foram atendidos. Finalizou seu discurso 

agradecendo 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 ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou que quando os 

vereadores vão para as comunidades do interior as pessoas reivindicam saúde e educação. 

Após, ele falou que esteve na Comunidade Nova América na BR422, que visitou a Escola 

Jhonata Atías, onde pode constatar a atual situação da escola, que apesar de ter uma boa 

estrutura necessita de reparos, além disso, ela falou sobre as dificuldades dos alunos para 

chegar a escola devido ao lamaçal no caminho que dá acesso a escola, ainda segundo o 

orador a diretora da escola informou que já enviou vários ofícios para Secretaria de 

educação, pedindo melhorias, porém, esses ofícios não foram respondidos, depois, ele 

falou sobre a escola do Muquem. Na sequência, ele falou sobre as demandas da população 

que são trazidas pelos vereadores para esta Casa em forma de requerimentos e indicações, 

mas, infelizmente na maioria das vezes não são atendidas. Além disso, ele pediu respeito 

por parte dos secretários para com os vereadores, após, ele teceu alguns comentários em 

relação a Secretária de Infraestrutura. Ele disse ainda que como base do governo deseja 

ajudar a gestão, depois, ele falou que gostaria de deixar registrado a sua indignação por 

todas as vezes que ele procurou os dirigentes de pastas e não foi atendido. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, ele falou sobre uma situação que aconteceu na Nova 

América, onde uma moradora teve uma conversa gravada por uma servidora, além disso, 

ele pediu respeito para com a população, ele disse ainda que não deseja que este governo 

seja marcado por oprimir as pessoas. Em seguida, ele falou sobre uma reunião que 

aconteceu no último dia 11 de março com o SINTEPP, onde o sindicato colocou a 

possibilidade de ser colocado uma mesa permanente para discussão de temas referentes a 

educação. Além disso, ele falou sobre o retorno das aulas presenciai, sobre a necessidade 
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de colocar nas escolas uma equipe multidisciplinar para atenderas as escolas, ele disse 

ainda que esta ação está presente no Plano Municipal de Educação. Na sequência, ele 

falou sobre um Projeto de Lei que fala sobre saúde na escola, de sua autoria, que 

provavelmente entrará em pauta na próxima sessão. Posteriormente, ele prestou alguns 

esclarecimentos em relação ao FUNDEB. 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. Dando 

continuidade ao seu discurso, o vereador falou que existem pessoas que ajudam o governo 

e outras infelizmente atrapalham. Ele disse ainda que se sente indignado com essas 

pessoas que não respeitam com a população. Além disso, ele falou sobre a coragem e a 

determinação da senhora prefeita em busca de melhorias para o município. 

Posteriormente, ele falou sobre a viagem da prefeita a Brasília em busca de benefícios 

para Oeiras, como, merenda, transporte escolar, VAAT. Além disso, ele falou que a que 

a gestora municipal estava com dificuldades para pagar o piso salarial, entretanto, 

segundo o orador nesta viagem ela conseguiu recuperar o VAAT, recurso que o município 

havia perdido, fato que possibilitou que a gestão pudesse efetuar o pagamento do reajuste 

de 33,24% aos profissionais da educação. Após, ele falou sobre algumas críticas 

direcionadas a prefeita Gilma Ribeiro nas redes sociais. Neste momento, o vereador Josiel 

Maciel pediu a parte no discurso para contribuir com o discurso do nobre colega. Logo 

após, o orador retomou ao seu discurso falando que preza pelo diálogo. Em seguida, ele 

falou sobre as matérias em pauta nesta sessão, de antemão deixou seu voto favorável. 

Finalizou seu discurso agradecendo a Deus por este momento. 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 falou sobre os 

motivos que a levaram a se candidatar ao cargo de vereadora e sobre sua trajetória estando 

vereadora. Posteriormente, ela falou sobre a falta de respeito por parte de alguns 

secretários para com os vereadores. Na sequência, ela falou sobre os recursos do 

FUNDEB disponíveis na conta do município. Além disso, ela parabenizou aos vereadores 

por terem se posicionado a favor do pagamento do piso salarial, ela disse ainda que jamais 
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o presidente da república iria colocar um prefeito em saia justa, de acordo com a oradora 

existe milhões em conta. Depois, ela falou que quando um vereador faz um requerimento 

ou uma indicação ele não está contra o governo, ele apenas está mostrando onde é 

necessário fazer melhorias, além disso, ela falou que os vereadores tiram de seus recursos 

para viajarem pelo interior do município, apenas quando vão para outras cidades a serviço 

do município é que recebem uma diária de 350,00 reais, porém, insuficiente diante das 

demandas que os vereadores têm para resolver. Em seguida, a oradora que foi eleita para 

representar o povo. 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 matérias em pauta nesta sessão, além disso, ela 

parabenizou aos nobres colegas. Após, ela falou que como presidente desta Casa não pode 

apresentar projetos de lei, requerimentos e indicações. Depois, ela falou que os vereadores 

são como para-choque, que muitas pessoas vêm diariamente a esta Casa falar de seus 

anseios e pedir ajuda. Em seguida, ela falou que irá pedir a Mesa Diretora que faça um 

levantamento dos requerimentos e indicações de cada vereador, deste modo, 

reencaminhar os pedidos que ainda não foram atendidos, além disso, ela pediu ao 

executivo que olhe com carinho para esses pedidos, pois, eles são anseios da população. 

Na sequência, ela falou que irá ceder uma sala no prédio da Câmara para servir de posto 

de coleta para os servidores do IBGE. Além disso, ela falou que irá enviar um oficio para 

o engenheiro do município para que ele possa prestar alguns esclarecimentos em relação 

a algumas obras relacionadas a educação, ela disse ainda que a discussão em relação ao 

pagamento do piso serviu para abrir os olhos dos vereadores em relação a algumas coisas 

relacionadas a educação. Dando continuidade ao seu discurso, ela falou sobre duas 

reuniões com o SINTEPP, ela disse ainda que foram produtivas. Além disso, ela falou 

sobre a proposta do SINTEPP de montar uma mesa permanente para discutir temas 

referentes a educação, após, ela falou sobre os dois anos que município ficou sem aulas 

presencias, sobre os desafios encontrados pelos alunos e professores neste período, sobre 

as sequelas deixadas nos estudantes. Depois, ela reforçou o pedido do vereador Marcos 

Paulo Leitão em relação a montar uma equipe multidisciplinar para acompanhar esses 
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alunos. Depois, a vereadora falou que já foi enviado um profissional a BR 422 para fazer 

a limpeza da escola onde havia morcegos, porém, segundo a oradora pouco tempo depois 

esses morcegos voltam para o mesmo lugar, ela disse ainda que eles não podem ser 

exterminados, pois, isso se configuraria crime ambiental.  Em seguida, a vereadora falou 

sobre uma visita que fez na companhia de uma equipe da SEMED a uma comunidade do 

interior, ela disse ainda que esta comunidade precisa de escolinha para atender crianças 

menores, devido à distância que ela fica da escola polo, ainda segundo a oradora é 

necessário visitar esses locais para poder falar com propriedade sobre o assunto. Depois, 

ela falou que irá fazer um oficio pedindo a Secretaria de Educação que tome providências 

em relação a Creche Rosa Maria Cardoso, pois, ela não possui telhado, apenas uma laje 

e, devido às fortes chuvas está com muitas infiltrações. Dando continuidade ao seu 

discurso, a oradora falou sobre o trabalho que foi realizado na Travessa João XXIII, ela 

disse ainda que irá enviar um oficio pedindo a manutenção do início da Rua Santa 

Terezinha. Na sequência, ela pediu as Secretarias de Meio Ambiente e Infraestrutura que 

façam uma força tarefa para limpar o rio Urubuena, pois, segundo a vereadora o rio está 

quase fechado. Posteriormente, ela falou sobre o piso salarial, ela disse ainda que foi uma 

luta coletiva dos vereadores e do SINTEPP, além disso, ela falou que a prefeita foi em 

busca de mais recursos para investir na educação. Em seguida, ela falou sobre o 

campeonato das ilhas que irá acontecer este mês no rio Murujucá. Além do mais, ela falou 

sobre a interdição da quadra coberta, após, ela falou que está esperando uma emenda 

parlamentar cair para que possa ser realizada a reforma da mesma. Depois, ela disse que 

se solidariza com os nobres colegas, além disso, ela pediu respeito. Finalizou seu discurso 

desejando boa noite 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 Leitão para leitura e defesa do parecer. 

Votação do Parecer nº 002/2022-COLEJURF-CMOP sobre o Projeto de Lei nº 

003/2022, de 03 de março de 2022. O qual foi aprovado por unanimidade. Votação do 

Projeto de Projeto de Lei do Executivo nº 003/2022. O qual foi aprovado por 

unanimidade. Votação da Indicação nº 002/2022/GVEF/CMOP, de autoria do vereador 

Edson Farias. Votação da Indicação nº 002/2022/GVJM/CMOP, de autoria do 
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vereador Josiel Maciel.  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, 16 de março de 2022. 
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