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ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017, DA SEXTA 

LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos doze dias do mês de junho do ano de dois 

mil e dezessete, no Plenário Vereador Jorge Francisco dos Santos, da Câmara Municipal, sito a Rua 

Amador Lemes Pereira, s/n, Centro, nesta cidade de Placas, Estado do Pará, República Federativa 

do Brasil, reuniu-se a Câmara Municipal para apreciar Projeto de Lei e Requerimentos e tratar 

demais assuntos de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto 

Matias Rodrigues-PMDB - Presidente, Vereador Werles Santos Silva-SD - Vice-Presidente e 

Denilson Rodrigues Amorim-PSDB – Primeiro secretário. Presentes os Vereadores Evaldo Lima 

Machado-PMDB, José Ferreira de Carvalho-PT, José Sandeney Marques Monteiro-DEM, Marcelo 

Wilton Rodrigues Leal-PSC, Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch-SD, Raimundo Ribeiro da 

Silva-PSDB e Vilmar Ferreira da Silva-PSC. À hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a 

Sessão, cumprimentando e desejando boas vindas a todas as pessoas presentes, as quais vieram 

não somente para ouvir, mas para colocar a posição da categoria, através de seu Sindicato 

SINTEPP. Informou que em virtude da categoria da educação presente a sessão os vereadores 

decidiram inverter a ordem da sessão, deixando os pronunciamentos para a segunda parte da 

sessão, iniciando pela apresentação de Projeto de Lei encaminhado a esta Casa pelo Poder 

Executivo Municipal e ouvindo as partes interessadas, se assim for autorizado pela plenária da 

Câmara. Apresentou a Ordem do Dia. Colocou em votação a ata da sessão anterior, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Informou que há três solicitações para uso da palavra na tribuna na 

presente sessão, sendo do Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB; do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará; e do Secretário Municipal 

de Administração, sendo os dois últimos para tratar a respeito do Projeto de Lei Complementar nº 

246/2017, o qual será apresentado na presente sessão e considerando a matéria na pauta achou 

por bem conceder somente aos que irão tratar sobre o assunto. Consultou os Vereadores a 

respeito desse planejamento. Todos concordaram. Solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a 

leitura na integra do Projeto de Lei Complementar nº 246/2017, que “Dispõe sobre a 

reestruturação e implementação do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica Pública da Rede Municipal de Ensino do Município de Placas e dá 

outras Providências”, que o fez. Concluída a leitura e conforme autorizado concedeu o Senhor 

Presidente a palavra ao representante do SINTEPP, Sr. Olivan Cordeiro de Souza para uso da 

palavra na tribuna. Este, cumprimentou o Senhor Presidente, Vereadores e especialmente os 

trabalhadores da Educação presente a Sessão, cumprimentando ainda o Secretário Municipal de 

Administração, Sr. Maxweel Rodrigues Brandão. Mencionou haver recebido com bastante 

surpresa a ordem de apresentação sobre o que acabou de ser lido (Projeto de Lei Complementar 

nº 246/2017) e sobre o que está fazendo com os direitos e o Plano de Carreira dos Trabalhadores 

da Educação. Enfatizou que não teve acesso a nenhuma justificativa para o fato de acabar de vez 

com os direitos dos trabalhadores, observando que na justificativa do projeto apresentado fala 

com base em lei federal não indicando qual seria essa lei e em seguida fala sobre recursos 

insuficientes, mencionando ser conhecedor dos recursos repassados para o município de Placas, 

informando haver sido repassado até a presente data um total de R$ 7.553.656,99 (sete milhões, 

quinhentos e cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), 

sendo uma média de mais de um milhão e meio de reais ao mês destinado a educação. Falou que 

dizer que o recurso é insuficiente é um pouco assustador diante da falta de informação de qual é o 

valor que está sendo investido em educação, porque a informação que tem é um pouco suspeita. 
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Falou ainda que outra situação importante e parte da justificativa é que a Secretaria de Educação 

informou ao SINTEPP as projeções de valores de complemento que por lei é obrigatório, em 

cumprimento a Lei Orgânica e Lei 11.494 e que complementa os recursos investidos na educação, 

não sendo valores insignificantes e que são somados ao montante do FUNDEB. Informou que além 

do FUNDEB há mais duas referências que são repasses obrigatórios destinados à educação, num 

total de vinte e cinco por cento de transferências municipais e uma lista de sete impostos dos 

quais tem as projeções de no mínimo cinco por cento e mais impostos de arrecadação municipal 

que devem ser destinados a educação para complementar no que se diz falta de recursos. 

Referindo-se ao projeto falou que extermina de vez os direitos dos trabalhadores da educação, 

observando que na súmula trata sobre reestruturação do Plano de Carreira, porém disse que 

reestruturar não significa acabar com uma lei que existe e criar outra, estando, portanto, errada 

essa colocação, devendo atentar para o que se discute no momento, que não é a criação de uma 

nova lei e sim a reestruturação de um Plano de Carreira já existente e que assegura os direitos 

conquistados com muita luta, devendo colocar em debate não o fim da Lei 166, mas a sua 

reestruturação; não retirar a 166 e colocar esse projeto que assassina os direitos dos 

trabalhadores, mas respeitando a colocação do projeto do Executivo, discutir, para que dentro das 

possibilidades e de acordo com os princípios constitucionais da simetria, onde rege o equilíbrio 

entre as partes, poder discutir o plano, a lei 166. Reforçou que deve-se discutir a Lei 166 e não o 

Projeto 246/2017, porque é reestruturação e não acabar o Plano de Carreira já existente. Falou 

que nesse projeto elimina de vez o reconhecimento dos trabalhadores da educação que trabalham 

em apoio educacional, questionando pelo respeito que tem por esses profissionais, pois também 

são educadores, também merecerem o respeito e igual tratamento. Falou que a Lei que rege os 

princípios de criação de outra lei, que o jurídico do Executivo tem obrigação de ter conhecimento 

é a Lei 4.657 que assegura além de outros, o direito adquirido, questionando se durante a leitura 

desse projeto foi assegurado os direitos dos trabalhadores, afirmando que nenhum e 

questionando ainda qual artigo faz menção de garantia de direito do trabalhador. Mencionou a 

Constituição Federal em seus artigos quinto e sétimo que falam sobre o assunto e que mesmo 

assim foi totalmente desrespeitado para que chegue ao conhecimento dos Vereadores um projeto 

de Lei que, como representante da categoria, não tem conhecimento jurídico, mas é conhecedor 

de um direito que lhes pertence, sendo uma afronta. Convidou para fazer um debate e discutir 

sobre o projeto já existente e não a implantação de outro que fere de morte todos os direitos dos 

trabalhadores. Citou exemplo nesse projeto que ao anunciar de forma muito sutil, assassina uma 

lei maior, onde cita a LDB, referindo-se ao Artigo quatorze, sendo o único momento que se tentou 

aparecer o uso do que determina a Lei 4.657, quando fala de gestão democrática e em seguida 

arrematou-se a uma Resolução do Conselho Nacional de educação que também fala sobre gestão 

democrática, em seu artigo quarto, item um (Art. 4º, I), porém disse que para completar o 

tamanho do descabimento retira todo o que diz a 9394 e a Resolução do Conselho e atribui ao 

governo municipal o poder de decidir sobre gestão democrática, o que disse ser apenas um dos 

absurdos escritos nesse projeto, onde não aparece se quer um artigo que beneficie o trabalhador 

da educação, começando pelo fato de haver sido retirada uma lei existente e sendo colocada 

outra, sem reconhecer direitos adquiridos, conforme a Lei 4.256, onde considera direitos 

adquiridos, direitos que o titular ou alguém que por ele possa exercer, como aqueles que 

começam a exercer e que tenham prefixo ou condições preestabelecidas inalterável a arbítrio de 

outrem, reforçado na Constituição Federal onde diz que o Direito adquirido é inalterável e está 
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sendo pisado de forma descarada no direito de todos os trabalhadores da educação. Mencionou o 

artigo sétimo da Constituição Federal onde reforça isso, assim como a Lei Orgânica que reforça a 

valorização do profissional da educação, desafiando qual o artigo desse “maldito projeto” valoriza 

o trabalhador da educação, dizendo não existir um, mas fere a Constituição, a Lei Orgânica, o 

Plano de Carreira e fere de morte cada trabalhador que por ele é regido. Referindo-se ao RJU - 

Regime Jurídico Único, em seu Art. 41, § 2º diz que o efetivo tem o rendimento irredutível, 

acrescido de vantagens, questionando onde isso aparece nesse projeto, dizendo que se 

esqueceram do principio de simetria e do princípio constitucional, em que direitos adquiridos 

devem ser respeitados e da mesma forma os profissionais da educação, tanto dos sessenta, 

quanto dos quarenta por cento, conhecido como apoio educacional, não sendo se quer referido 

nos dispositivos dessa lei o reconhecimento dos trabalhadores dos quarenta por cento, no qual 

apenas um artigo cita estes, quando diz que serão “transferidos” para o RJU, esclarecendo que o 

RJU são diretrizes de todos os trabalhadores do município, não plano que representa a categoria, 

sendo superior ao projeto e ao Plano de Carreira dos Trabalhadores, dos quais os quarenta por 

cento estão inseridos. Disse ter ouvido comentários que os trabalhadores dos quarenta por cento 

estão de forma ilegal, o que disse ser absurdo. Mencionou que recentemente, no último dia vinte 

e cinco o Desembargador, Dr. Ricardo Ferreira Nunes homologou e determinou que o Estado 

apresente a ALEPA, no máximo até setembro o Plano de Carreira Unificado dos Trabalhadores da 

Educação do Estado do Pará, dizendo que esse projeto não era nem para estar em debate, 

enfatizando que os trabalhadores dos quarenta por cento estão incluídos no Plano de Carreira, 

merecem e tem que ser respeitados, dizendo acreditar nos trabalhadores e acreditar nos 

Vereadores. Falou que ao enviar esse projeto direto para a Câmara, sem ouvir a categoria, 

usurpou o direito da categoria de participar do debate, porque sabe que quando chega nesta Casa 

há um longo caminho e nesse caminho de debate está apostando nos Vereadores, em quem 

acreditam e que absurdo dessa natureza possam ser corrigidos. Falou que ao enviar esse projeto 

direto para a Câmara, sem ouvir a categoria, foi pisado na Constituição Federal, em seu art. 7º 

onde diz ser obrigatória a participação da entidade representativa nos debates antes que seja 

encaminhado e o Executivo não reconheceu, não ofereceu a categoria condições de se defender e 

ataca covardemente retirando todos os direitos. Mencionou que o Art. 1º da Constituição Federal 

diz que todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos, 

enfatizando acreditar nos Vereadores, ressaltando que o povo atingido lotou a casa, pedindo que 

seja avaliado com muito cuidado, pois haverá luta e forte, pois não se admitirá que direitos da 

categoria sejam desrespeitados de forma bruta e que sejam considerados como animais que onde 

coloque estará bom. Falou que são trabalhadores da educação e merecem respeito e isso não está 

aparecendo nesse projeto, no qual nenhum artigo assegura direitos ao trabalhador da educação, 

atacando direto a instituição SINTEPP, mencionando que no Art. 32 do projeto tem um golpe de 

morte descrito porque retira o direito dos coordenadores para que possam fazer o trabalho de 

mobilização e conscientização, o município isola e não obedece o que diz o RJU, a LOM, a 

Constituição Federal, parecendo mais coisa de amador do que um ato encaminhado pelo Poder 

Executivo Municipal, sendo o cúmulo do absurdo a Senhora Prefeita assinar um projeto desse pelo 

tamanho do desrespeito com cada trabalhador da educação. Falou que irá discutir o projeto 

focalizando que reestruturar não significa acabar com a lei que existe e criar outra lei, mas se há 

problema no plano de carreira que seja apontado e não justificar como exigência de lei federal e 

recurso insuficiente, mas que seja apontado onde está faltando recurso para em conjunto possam 



160 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 14ª Sessão Ordinária de 2017. 
 

fazer essa correção. Falou que alguém pode querer se valer da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

observando que esta, em seu Art. 19 limita o gasto com pessoal, sendo sessenta por cento, 

distribuídos em seis por cento a Câmara Municipal e cinquenta e quatro por cento ao Executivo, 

devendo ficar atentos, pois se está ferindo esse percentual será que são os trabalhadores da 

educação que estão provocando isso, assegurando que não. Enfatizou que a própria lei diz por 

onde deve se começar a fazer essa avaliação para que se respeite a LRF, indo além da educação, 

pois inclui todos os trabalhadores do Poder Executivo Municipal, dizendo que se excede esse 

limite os trabalhadores da educação não são obrigados a pagar por essa conta que não é deles. 

Falou que não esperava ser o primeiro a se pronunciar porque não teve acesso a justificativa do 

governo, para saber qual crime cometeram para se defender, sendo atacados e tendo que fazer a 

defesa no escuro, pois continua sem saber o motivo que levou a tamanha atrocidade de um 

projeto dessa natureza, já que o Executivo não encaminhou justificativa para o órgão responsável 

para fazer esse acompanhamento, ouvindo boatos e estes não substitui o preto e branco que está 

assinado nesse papel. Falou que as informações que tem de valores financeiros, sendo a única 

parte que conseguiu ouvir na justificativa lida, que poderia levar a esse debate. Enfatizou está na 

“casa dos nossos fiscais” e irá acompanhar o que levou a acontecer tamanha crueldade de ceifar 

direitos adquiridos, o que é absurdo. Aos senhores Vereadores falou que está sendo depositada a 

confiança, pois os representa, já que o Executivo não teve a decência de convidar a categoria para 

debater para que esse projeto não chegasse aos Vereadores com tamanha crueldade para com os 

trabalhadores da educação, mas acredita que possam debater com força e mais segurança, pois as 

informações que não foram repassadas ao SINTEPP o Executivo tem obrigação de repassar aos 

senhores Vereadores. Enfatizou que o Sindicato dos Trabalhadores da Educação está e sempre 

esteve a disposição para discutir qualquer ato que envolva os trabalhadores da categoria, 

informando que na última sexta-feira foi realizada uma assembleia e já tem uma comissão 

aprovada, agradecendo pela confiança por ter sido indicado para fazer parte dessa representação 

e estará a disposição para discutir e debater o projeto PCCR que já existe para estruturar e não um 

novo projeto e uma nova lei para acabar com o conquistado com muita luta por cada trabalhador. 

Agradeceu a atenção e reforçou que acreditam nos Senhores Vereadores, que o trabalho dos 

Senhores fará diferença no resultado final de uma coisa absurda como esse projeto, e agradeceu. 

Em seguida foi concedida a palavra na tribuna ao Secretário Municipal de Administração Sr. 

Maxweel Rodrigues Brandão. Este cumprimentou Vereadores, professores e demais pessoas 

presentes, tratando de um assunto tão importante para todo o município de Placas. Falou que dos 

governos passados por este município nenhum outro valorizou tanto os trabalhadores da 

educação quanto na sua gestão, quando os professores foram tirados de uma situação degradante 

e colocados numa situação confortável no que se refere a situação salarial a nível de região, 

enfatizando que era outro tempo, outra situação financeira totalmente diferente, o governo 

federal caminhava muito bem, a economia do município com patamares melhores que hoje, tendo 

sido discutido e sua posição como Prefeito e do Marcelo com então secretário na época era de 

valorizar a classe da educação. Enfatizou que a intenção da Prefeita hoje não é desvalorizar e tirar 

direitos, mas readequar para que possa garantir, não somente daqui a seis meses, mas daqui a 

anos ter segurança de que irão trabalhar e receber, tanto os concursados quanto os temporários 

para os quais o governo tem a intenção de pagá-los nas férias e não dispensá-los como acontece 

hoje. Falou que o município de Placas possui atualmente mais de trinta mil habitantes e essa 

administração deve ter responsabilidade em levar trabalhos para toda essa população, não 
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somente para uma parcela do município, devendo garantir acesso a todos esses moradores, 

lembrando que o município possui cerca de dois mil quilômetros de estradas a ser recuperadas, 

cujos serviços já se iniciaram, devendo ter responsabilidade de um modo geral, devendo os 

recursos da educação manter os salários da categoria e as demais despesas da educação. 

Referindo-se ao percentual de vinte e cinco por cento do município que deve ser repassado para a 

educação falou que está sendo cumprido, o que poderá ser percebido nas prestações de contas ao 

final do ano. Com relação ao plano falou que a Senhora Prefeita não está querendo perseguir ou 

tirar direitos adquiridos, mas adequar/reorganizar e deverá ser feita e está sendo colocado diante 

desta Casa que tem a responsabilidade não só com duzentas e trinta pessoas, mas com trinta mil 

habitantes e saberá legislar pelo melhor para Placas. Referindo-se a sua gestão falou que quando 

os servidores da educação foram colocados no patamar que estão, observando que todos os 

municípios da Transamazônica estão fazendo essa readequação do PCCR e o deste município foi 

colocado para que esta Casa que tem a responsabilidade para dialogar com a categoria, 

ressaltando que o corpo técnico e jurídico da Prefeitura e secretaria está a disposição para tirar 

quaisquer dúvidas referente a esse plano e que irá sentar com o SINTEPP e Câmara, observando 

que deve ser feito com rapidez, não ficar enchendo sacola de vento, devendo ser algo para já, não 

para trinta ou sessenta dias. Garantiu que a Prefeita Municipal não está querendo fazer qualquer 

coisa para sacrificar os trabalhadores, mas para reorganizar a vida dos trinta mil habitantes do 

município que já lhe fez prefeito uma vez e na segunda lhe deu quase quarenta e cinco por cento 

dos votos, de modo que tem responsabilidade para juntamente com a Câmara e a categoria 

reformular sem prejudicar ninguém, o que será feito, e agradeceu. Após passou-se ao uso da 

palavra na tribuna pelos Senhores Vereadores, concedendo o Senhor Presidente a palavra ao 

Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores, Secretário de 

Administração, representante da categoria, servidores da educação e demais pessoas presentes. 

Falou da honra de mais uma vez usar essa tribuna. Ressaltou que esta Casa recebeu esse projeto e 

a Comissão de Educação irá reunir-se com a classe, com o governo e com os demais vereadores, 

enfatizando que a Câmara Municipal quer o melhor para o município, esclarecendo que muitas 

pessoas usam das redes sociais para criticar quem ainda não deve ser criticado, dizendo que da 

mesma forma que respeita a classe da saúde, da agricultura, da infraestrutura, respeita a da 

educação, estando dispostos a ouvi-los e querem democraticamente prover soluções, respeitando 

cada classe e buscando soluções para todo o município. Aos Senhores Vereadores informou ter 

recebido da Celpa tabela com relação das vicinais que serão atendidas pela empresa, lembrando 

que no próximo ano encerra-se o Programa Luz para Todos e estão preocupados com isso, 

devendo reunir depois para dar prosseguimento a esse trabalho. Falou que está nesta Casa há 

anos e não treme na base porque tem serenidade e a população que lhe outorgou é consciente do 

voto, estando nesta Casa pensando não em si mesmo, mas no melhor para a classe e para o 

município, mencionando sempre ter sido favorável ao concurso público, tendo entrado várias 

vezes no Ministério Público solicitando que intervisse para que o município realizasse, cabendo a 

este as providencias, dizendo que não prejulga ninguém e não merece ser prejulgado e da mesma 

forma que respeita cada cidadão desse município tem que ser respeitado, agradecendo a todos 

presentes, dizendo que se Deus lhe permitir estará aqui para juntos encontrar a melhor solução 

para o município. Aos Vereadores informou está com outros documentos, frutos da viagem a 

Belém a respeito do qual devem reunir-se para estudar. A todos presentes disse que serão sempre 

bem vindos, pois juntos farão um município melhor, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador 
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Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou a mesa Diretora e educadores presentes. 

Chamou a atenção dos educadores, pais de família e comerciantes, observando que o que está 

sendo tratado não contempla somente professores e educadores, mas todo o município, o 

comerciante, o pai de família e acima de tudo os filhos que precisam ser olhados com carinho 

neste momento, pedindo a atenção dos senhores vereadores para o projeto que está sendo 

tratado, devendo ter muito cuidado e cautela na hora de se posicionar, lembrando ter falado aos 

colegas Vereadores que intitulou o Projeto de Lei 246/2017 de “vai que cola”. Falou ser 

indiscutível quando se depara com um artigo que acaba com os trabalhadores dos quarenta por 

cento da educação, observando que educação não se faz somente com pedagogo, professor ou 

diretor, mas com vigia, servente, auxiliar e agente administrativo, de modo que quando se fala em 

educação deve partir deste ponto, em uma valorização conjunta e não a separação de classe, 

tendo plena consciência em dizer que esse é o papel do Legislativo e acredita que nenhum dos 

colegas irá se omitir, de modo que venha fazer um estudo preciso se irá resolver o problema 

discutindo o projeto 246 ou discutindo a 166, porque acredita que dentro da 166, sentando com o 

Sindicato  dos Trabalhadores em Educação irá fazer estudo preciso e fazer com responsabilidade a 

cada legislativo que aqui está, atuando com responsabilidade e pensando como um todo o 

município placaense. Observou ter entrado para o FUNDEB sete milhões e meio e tem mais vinte e 

cinco por cento da parte da administração municipal, devendo chegar a mais de um milhão e 

meio, chegando o valor da educação a quase nove milhões de reais nesses seis meses e levando 

em conta que teve um gasto com pessoal de pouco mais de cinco milhões, observando que tem-se 

algumas questões pendentes, alguns recebendo com nível médio e transporte escolar atrasado, de 

modo que se levar em consideração que gastou com pessoal cinco milhões e meio, terá sobrado 

quase três milhões de reais, o que não justifica pagar os sessenta por cento da educação e deixar 

os quarenta por cento para o dia dez. Falou, portanto, que irá se posicionar somente com 

conhecimento de causa e acima de tudo falou que não irá refletir como legislativo, mas como pai 

de família, como pessoa que se importa com a educação placaense e que acima de tudo quer vê 

melhorias que parte da valorização desses profissionais de trabalhar com qualidade, resultando na 

qualidade de educação, porém o que se está vendo e o que está se querendo fazer não está se 

buscando qualidade de educação, de modo que esta Casa deve ter uma estrutura, pedindo aos 

colegas Vereadores que se posicionem, enfatizando está, assim como acredita, os senhores 

Vereadores também estão, a disposição dessa classe, para buscar o melhor para ambos para que 

não venha prejudicar A ou B, mas que tenham consciência de que esse povo, presente a sessão, 

almejam e apostaram nesses vereadores. Considerando que o município recebe 1.4 de FPM e está 

ultrapassando os trinta mil habitantes, o que significa que no próximo ano subirá para 1.6, sendo 

recurso a mais para o FUNDEB e para o FPM, o que dá garantia para discutir e fazer algo com 

propriedade, pedindo aos vereadores que sejam sensíveis e transparentes nas negociações com o 

Executivo, pois tiveram essa oportunidade de estar nessa Casa outorgados pelo povo, pedindo 

ainda que com sensatez e carinho olhem para esse projeto de Lei, ressaltando que nesta Casa tem 

vereadores professores e esposo de professora e pedagogo, pedindo que não olhem nesse 

momento para o Executivo e Legislativo, mas para a classe dos trabalhadores e filhos de todos que 

fazem a educação de Placas e os que conduzem o tempo que os alunos estão em sala de aula, 

devendo ter responsabilidade. Agradeceu todos presentes e pediu a Deus sabedoria para conduzir 

esse momento único na educação de Placas para que possa chegar a um final feliz, e agradeceu a 

oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou 
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Vereadores, profissionais da educação e todas as pessoas presentes. Referindo-se ao projeto 

apresentado falou ter participado na última sexta-feira de assembleia do SINTEPP, onde estavam 

coordenação e profissionais da educação, quando lhe fizeram algumas perguntas e respondeu o 

que estava ao seu alcance naquele momento, falando das condições do projeto e que assim como 

o Sintepp estava discutindo com a categoria, os vereadores também estavam discutindo na 

Câmara, buscando o que é melhor para a classe. Falou que tem conhecimento do direito adquirido 

por cada um e também das dificuldades que passa o nosso país e que jamais se omitiu diante de 

toda essa situação. Mencionou ter sido falado em redes sociais que Vereadores poderiam não 

aparecer, que estariam na cidade de Santarém sendo comprado pelo Secretário de Administração, 

dizendo que foram eleitos pelo povo e estão aqui para encarar todas as dificuldades juntamente 

com a população. Disse acreditar em cada um dos profissionais da educação e que é na escola que 

tudo se inicia para se formar em qualquer profissão, colocando-se a disposição dessa categoria. 

Disse ainda ter ouvido que os vereadores iriam se tremer diante da classe, enfatizando estarem 

nesta Casa para encarar essas dificuldades, observando que hoje a Câmara está lotada com os 

profissionais da educação, amanhã poderá ser pelos profissionais da saúde, por agricultores e 

estão aqui para encarar a todos. Colocou-se a disposição para discutir com a categoria e Executivo 

os rumos desse projeto para que não prejudique esse ou aquele, estando a disposição para que 

sempre que for convidado participar, pois não irá se esconder da população, sendo eleito para isso 

e irá encarar, não só na hora das vantagens, mas nas dificuldades também. Agradeceu pela 

oportunidade, a Deus por mais um dia nesta Casa, juntamente com os profissionais da educação e 

secretariado municipal, discutindo e procurando fazer o melhor. Enfatizou ter realizado muitas 

visitas, mencionando vê muitas vezes em redes sociais alguém dizer que Vereador recebe salário 

para estar na segunda-feira na sessão, enfatizando que o trabalho do Vereador não é só isso, mas 

para discutir os problemas nas sessões e todos os dias, olhando os problemas que estão 

acontecendo no município para discutir e trazer encaminhamentos para dias melhores. Agradeceu 

todas as pessoas presentes, convidando para que acompanhem mais vezes o trabalho do 

legislativo, sendo um prazer discutir, juntamente com a população as problemáticas do município, 

para que haja um acompanhamento do que é o trabalho do vereador, e agradeceu. A seguir foi a 

tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Mencionou que ainda no mês de dezembro do ano anterior já se cogitava essa mudança na Lei do 

PCCR pela gestão passada, conforme ouviu dos senhores Marcione e Jiva, observando não está se 

posicionando a favor do projeto na forma apresentada, mas quer que seja discutido com a 

administração e categoria para que entrem em acordo para que fique bom para todos e para todo 

o município, pois é um problema que se não bem pensado pode trazer prejuízos para a classe da 

educação ou prejuízos para outros setores do município, devendo ser trabalhado com carinho, 

reunido ambos os lados interessados para que se tome uma decisão conjunta para que não deixe 

revolta com os professores e com a câmara, pois ouviu professores falando mal de vereadores, 

mencionando ter ouvido aplausos quando o Vereador Marcione se manifestou, não sabendo se 

alguns serão vaiados, ouvindo várias vezes que a educação tem dois vereadores que a representa, 

questionando se dois vereadores resolve o problema da categoria educacional no momento, 

colocando-se a disposição, pois somente esses dois não resolvem o problema no município. 

Mencionou haver solicitado em outra ocasião um relatório dos gastos, pois queria se posicionar 

com base nesse relatório, não somente deste, mas de governos anteriores, enfatizando que não 

votará porque esse ou aquele pediu seu apoio, mas baseado em fatos e relatório, sem prejudicar 
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um ou outro. Enfatizou a necessidade de se mexer na lei, conforme ouviu de alguns professores, o 

que deve ser feito com cautela para que não prejudique ninguém. Agradeceu a todos presentes. 

Falou que irão trabalhar esse projeto de modo que não venha prejudicar ninguém, e agradeceu a 

oportunidade. Em seguida usou a tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando 

agradeceu a Deus a oportunidade de estar na tribuna falando a todas as pessoas presentes, 

professores e pessoal de apoio. Cumprimentou Vereadores, profissionais da Educação e demais 

pessoas presentes. Desejou a todos um feliz Dia dos Namorados, comemorado na presente data. 

Parabenizou a Comissão Provisória do partido Democratas que na última sexta-feira, nomeou 

integrantes, sendo a senhora Edna, esposa do ex prefeito Leonir Hermes,  presidente dessa 

comissão, em reunião realizada em Santarém, a qual participou juntamente com o Vereador 

Marcione, agradecendo o convite, porém disse que a valorização desses dois vereadores não foi 

bem quista pelo partido, agradecendo o convite e ao ex-prefeito Leonir Hermes pela oportunidade 

dada na Secretaria de Esportes, durante sua gestão, porém disse está muito satisfeito com o 

mandato de vereador. Manifestou seu repúdio a esse Projeto de Lei 246, enfatizando que alguém 

pode dizer que está usando a presença das pessoas como merchandising, afirmando não ser o 

caso, porém disse indignado com esse projeto que como disse o Vereador Marcione “vai que cola” 

e o projeto passe. Manifestou ser totalmente contra ao processo de desunificação dos quarenta e 

sessenta por cento, mencionando que hoje fala-se de educação de uma forma geral e quando 

trata do assunto trata de professores, pedagogos, coordenação pedagógica e do pessoal de apoio, 

ressaltando que todos tem vez, voz e voto para participar do processo educacional do município, 

lamentando, pois nesse novo projeto proposto não contempla absolutamente nada. Enfatizou 

hoje estar vereador, mas ser professor da rede municipal de ensino e ter direitos adquiridos desde 

o ano de 2006, os quais devem permanecer na Lei 166/2009, observando que esta já possui 

emendas e hoje tem o projeto 246 e que o Executivo deve assumir a responsabilidade de negociar 

com a categoria, com o SINTEPP, com a comissão que foi formada na última sexta-feira e partir 

para o debate, devendo chamar a Prefeita que deve dizer o que está certo e errado e mediante 

isso a categoria dirá se concorda ou não com o projeto, tendo várias emendas para propor. Disse 

que gostaria que esse processo fosse feito com responsabilidade, transparência, compromisso e 

acima de tudo com diálogo, o que não está tendo até o presente momento. Falou que gostaria 

que a Secretária de Educação, a Prefeita e o Secretário de Administração chamasse a categoria 

para uma negociação e visse os pontos que estão certos e errados. Disse saber que há muita coisa 

errada no processo executivo e hoje querem mexer na folha dos sessenta por cento, amanhã pode 

ser na da saúde e outras secretarias. Acredita que o diálogo é o melhor caminho, conversar com a 

Prefeita, explicar que tem uma problemática muito grande, mencionando que a maioria do 

pessoal tem empréstimo consignado, a energia em qualquer casa simples é trezentos, chegando a 

quinhentos reais, mencionando que um professor ganha cerca de três mil e quinhentos reais e de 

acordo com a nova proposta deverá diminuir para cerca de dois mil reais, questionando como 

conseguirão pagar suas contas, dizendo que está se tratando de famílias, da população placaense, 

devendo pensar com mais responsabilidade e compromisso, citando exemplos de contas que um 

professor paga como consignado no valor de oitocentos reais, quatrocentos de energia e uma 

secretária de quatrocentos a quinhentos reais, totalizando um mil e seiscentos ou um mil e 

setecentos reais, questionando com o que irão viver, enfatizando ser da classe de professores 

também, devendo ter mais responsabilidade quando coloca um projeto desse em tramitação no 

Legislativo. Sabe que tem demanda muito grande durante a semana e esse projeto estará a 
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disposição e essa classe está presente para ouvir e dar seu parecer favorável a educação 

placaense. Falou que em algumas coisas devem dar uma recauchutada, mas com transparência, 

dialogo e acima de tudo, compromisso com a educação placaense. Agradeceu a todos presentes, 

convidando para participar das sessões todas as segundas-feiras, registrando a presença do 

Professor Edilson que sempre está presente, devendo fazer parte do processo legislativo 2017 a 

2020, dizendo que é para representar o povo de uma forma geral, legislando nesses quatro anos 

para toda a população placaense, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Evaldo Lima 

Machado, quando cumprimentou Vereadores, Secretário Municipal de Administração e 

trabalhadores da educação, ressaltando estarem corretos por estar reivindicando seus direitos. 

Enfatizou não concordar com algo, quando se faz uma reunião com onze vereadores, conversa-se 

algo e na tribuna vê a falsidade, o que o deixa com vergonha pela atitude “desse vereador”, 

porque é do lado do povo, não do Prefeito, porém conversando com pessoas da Educação e com o 

vereador Marcelo que tem grande conhecimento na área, todos concordam que terá que ser 

mexido no PCCR, devendo reunir três vereadores verdadeiros, o SINTEPP e trabalhar para 

organizar a situação e resolver os problemas desta e de outras categorias no município. 

Parabenizou a categoria pela presença reivindicando seus direitos. Finalizando falou que quando 

reunir os onze vereadores, deve-se manter o que for acertado e não querer fazer bonito na 

tribuna, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador José Ferreira de Carvalho, quando 

cumprimentou Vereadores e todas as pessoas presentes. Desejou um bom dia a todos os 

namorados e em nome da Professora Edilza, sua namorada há vinte e oito anos cumprimentou a 

todos os professores e profissionais da educação. Mencionou que sempre tem falado que sentia 

falta da presença do sindicato nesta Casa, enfatizando também ser sindicalista e também gosta de 

ver o sindicato ativo, organizado e unido, dizendo que estão no caminho certo, pois é através da 

união e das propostas que venham defender a classe, que se valoriza. Falou que sempre defendeu 

a classe da educação, mesmo tendo trinta e três anos quando entrou pela primeira vez em uma 

escola, pois até então assinava com o dedo, tendo a felicidade de conseguir aprender o abc e 

contar até dez, tendo a felicidade de se casar com a professora Edilza que sempre o apoiou, lhe 

dando força e coragem para enfrentar os obstáculos da vida. Disse ter aprendido que a classe 

trabalhadora tem seus valores e que o sindicato é a ferramenta mais forte de uma categoria, 

aprendendo a gostar do movimento sindical quando ainda era um menino e já admirava, em pleno 

abc paulista, em plena ditadura militar vê um simples homem mobilizar um sindicato e fazer uma 

manifestação que durou quarenta e nove dias, dizendo que o sindicato soube preparar aquele 

homem que se tornou exemplo de todos os sindicatos. Falou que é através desse entusiasmo que 

aprendeu a gostar do sindicato de cada categoria, parabenizando o sindicato presente, 

ressaltando ter sua posição, a qual já falou para os colegas e para o governo, ressaltando que pode 

haver negociação, pois estamos em um país democrático, devendo discutir o que é favorável aos 

trabalhadores e possível ao governo, manifestando seu apoio a categoria, mencionando ser a 

categoria mais pisada, os profissionais da educação, a que é menos valorizada e são estes que 

devem exigir esse valor, através da união e da organização, o que irá melhorar o respeito. 

Colocou-se a disposição e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Vilmar Ferreira da Silva, 

quando cumprimentou Vereadores e toda a classe de professores e demais pessoas presentes. 

Falou que quando saiu candidato foi sabendo que nesta Casa viria as demandas e estão aqui para 

resolver na maneira possível e passível. Aos professores presentes falou que tem uma classe que é 

da confiança destes, dizendo que não precisam postar algo em redes sociais, movidos pela 
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emoção, mas procurar resolver juntamente com os vereadores, prefeita, Secretária de Educação e 

Secretário de Administração, o qual parabenizou por estar presente nesta Sessão, pois entende 

que é uma necessidade e os vereadores estão nesta Casa para resolver de maneira pacífica. Falou 

que se há necessidade de resolver, que seja resolvido, mas deve-se procurar apaziguar e procurar 

garantir a segurança da categoria, discutindo Sintepp, Legislativo e Executivo, pois quando se 

elege e a demanda vem devem estar dispostos para defender a categoria e todo o município, não 

adiantando dizer que está bom, se não tem conhecimento, enfatizando que somente teve acesso 

ao projeto nesta data, assim como para outros, devendo analisar, observando ter aprendido a ler 

e escrever com a professora Elizete e professor Toninho. Falou que não devem ficar discutindo em 

redes sociais, ressaltando ter recebido mensagens bárbaras, mencionando que quando foi eleito 

foi para defender o povo placaense, ressaltando ter condições de sobreviver sem depender do 

salário de vereador, porém é grato e está nesta Casa para defender, não só quem lhe confiou um 

voto, mas todos os cidadãos placaenses. Referiu sobre as dificuldades pela qual o município passa, 

com quase dois mil quilômetros de estrada para recuperar, pois também dependem de estradas 

para que os alunos cheguem as escolas, porque sem aluno não terá aula, devendo discutir e 

chegar a um consenso para que seja assegurado o que já possui e não retirar o que já está 

assegurado. Falou que Vereadores são eleitos por confiança, assim como os representantes da 

categoria, bem como a secretária escolhida pela Senhora Prefeita e a Prefeita eleita, devendo esta 

Casa sentar e resolver a situação. Mencionou que está de atestado médico e que nesta data 

deveria estar em Santarém, porém fez questão de vir a esta Casa porque teve pessoas que 

disseram que vereadores não viriam na tribuna desta Casa, fazendo questão de estar presente. 

Agradeceu a todos presentes. Desejou feliz dia dos namorados e agradeceu a oportunidade. Em 

seguida foi a tribuna o Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Ressaltou ser importante falar um pouco de historia. Falou que 

se estão esperando que seja ufanista, que fale uma coisa pela frente e outra por trás, não é esse e 

sabem disso, ressaltando que todos sabem a sua posição há muito tempo e como Secretário e 

como Vereador sempre esteve ao lado do diálogo, da transparência e do poder que essa categoria 

tem de reivindicar seus direitos e sempre esteve, de modo que não seria agora que usaria a 

tribuna fazer discurso ufanista, demagogo, hipócrita que alguns fazem quando estão do lado do 

governo, dizendo não está do lado do governo, que não anda em porta de prefeito pedindo 

empregos, pois não é assim e não será, porque demagogia é fácil, mas seu discurso é 

propedêutico e profícuo que eleva o debate e ajuda a melhorar a situação para todos. Mencionou 

ter participado da elaboração da Lei 166, que valorizou todos os trabalhadores da educação como 

merecem e o governo fez isso através de diálogo, sendo acordado, discordado, discutido. Lembrou 

que no ano de 2013 alguns que hoje andam batendo na mesa e falando, andavam nas escolas com 

um computador para mudar a lei, dizendo que seu discurso não é esse, não é demagogo, porém 

enfatizou que é preciso reformular o plano de carreira, mas é preciso também de dois princípios 

fundamentais, sendo transparência, sem a qual não há como discutir e diálogo, evocando o Art. 7º 

da Constituição que assegura os direitos adquiridos, salvo acordo coletivo, de modo que se a 

categoria concordar é legal, caso contrário não é, por isso faz-se necessário o diálogo, devendo 

discutir de forma ordeira e técnica todos os aspectos que envolvem o projeto para que possam 

achar uma saída viável e como vereador e cidadão não se furtará de fazer isso. Falou que só os 

com discursos demagogos para agradar alguns, mas na hora que estão lá fazem de tudo para 

prejudicar a classe, discurso que não ouvirão de sua pessoa. Disse que sentará com o governo, 
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com o sindicato, pois só com transparência há discussão para que chegue a um denominador 

comum bom para todos, pois estão lidando com números, mas também com pessoas que tem 

famílias, que vivem no município, mas é preciso fazer isso não inventando dados, nem historinhas, 

não para se lançar para frente, não como o salvador da pátria, mas fazer com responsabilidade e 

fará sendo ou não político, pois esse é o seu papel. Falou que se fosse o discurso de alguns que 

mudam o tom do debate, que levam para uma situação que não é característica principal nossa, 

dizendo que em Placas sempre conseguiram as coisas com debate, diálogo, negociação, pois não é 

gritando que se resolve o problema, mas sentando à mesa, com dados na mão, atitude que terão 

de sua parte como vereador. Falou que no momento que assumiu a secretaria sempre foi assim. 

Referiu sobre discurso que o tem deixado triste, de efetivo contra temporários, o que disse não 

leva a lugar nenhum, mas é hora de sentar à mesa, elevar o tom do debate, discutir o formato 

correto juntos para que possam achar uma saída que seja boa para toda a classe e boa para a 

viabilidade financeira, mencionando que não pode chegar hoje e dizer que tem dinheiro e que dá 

para pagar, igual uns falaram aqui e outrora falava diferente, dizendo que temos uma situação na 

mão e esse é o momento de resolver, enfatizando que não adianta falar de um mês no qual entrou 

dez milhões, observando que recurso do FUNDEB é quinze milhões no ano e a folha de pagamento 

da forma que está vai dar mais do que isso, convidando para discutir o porquê, dizendo ser ações 

de gestão, pegar o pessoal que está encostado e colocar para trabalhar e fazer o seu papel e se 

não resolver buscar outros meios, discutir o plano, observando que esse problema se resolve em 

três linhas principais, sendo: gestão, reestruturação do plano e melhoramento da receita do 

município, pois sem isso não vai resolver o problema hoje, amanhã e não adianta ficar com 

discurso demagogo que vamos todos para o buraco, dizendo ser hora de sentar, discutir com o 

governo, pois essa câmara não vai se furtar ao debate, dizendo ser bom esses momentos, pois 

começa a conhecer a cara de cada um, saber quem é quem, dentro da categoria, do governo, da 

Câmara ou de qualquer segmento. Finalizando falou estar a disposição sempre para buscar a 

resolução dessa situação que não é de hoje, que já vem se arrastando há muito tempo, que já 

levou a atraso de salários e a uma série de problemas, convidando para resolver isso de vez e 

parar com essa conversa de não dá mais, mas resolver para que todos tenhamos nossos direitos 

adquiridos, garantidos e acima de tudo, transparência e melhoria na educação. Colocou-se a 

disposição para o debate, dizendo ser bom esse momento, pois tem gente que conhece o poder 

da Câmara, outros nunca vieram nesta Casa e criticam os vereadores pelas redes sociais, 

convidando para que frequentem, acompanhem, fiscalizem, pois melhora o voto, pois na hora de 

escolher, escolha aqueles que elevam ou melhora a situação de todos. Desejou um bom dia a 

todos, e agradeceu a oportunidade. O Senhor Presidente cumprimentou aqueles que chegaram 

após a abertura dos trabalhos e em nome de sua esposa desejou um feliz dia dos namorados a 

todos presentes. Observando o horário regimental está se encerrando e ainda há outras matérias 

a serem apresentadas e apreciadas após os pronunciamentos consultou os Senhores Vereadores a 

respeito da prorrogação da sessão nesta data, com o que todos concordaram. O Vereador Marcelo 

propôs que os requerimentos sejam deixados para a próxima Sessão e os que seriam 

apresentados nesta data, sejam dados como apresentados para que possam concluir essa matéria 

e tirar encaminhamentos, com o que todos concordaram e passou o Senhor Presidente a palavra 

ao Vereador Raimundo Ribeiro da Silva. Este na tribuna cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Falou que avaliando os pronunciamentos dos Senhores Vereadores percebe que esta 

Casa propõe classe e governo e fará o que é melhor para a classe de educadores do município. 
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Falou estar com cinco meses e alguns dias de mandato, não tendo conhecimento técnico 

específico para dizer que o recurso que entra é suficiente ou não para pagar, devendo o governo 

ter uma estimativa desse recurso, assim como a classe de educadores e alguns vereadores. Disse 

que o que se ouve é que existe uma necessidade básica de fazer readaptações, tendo esta Casa se 

reunido algumas vezes com relação a esse assunto e irá sentar e discutir, juntamente com a classe 

dos educadores para propor o que é melhor para estes, pois não querem que sejam prejudicados, 

ressaltando ser morador deste município, encontra-se com os trabalhadores da educação todos os 

dias, tem quatro anos de mandato, não sabendo após, garantindo que farão com responsabilidade 

para não prejudicar esse ou aquele, mas discutir e dialogar, pois esse é o melhor caminho, 

garantindo ainda ter pé no chão, clareza no que irá fazer, e que jamais recebeu orientação da 

Senhora Prefeita e do Secretário de Administração de como deveria votar, mas discutir e fazer os 

reajustes básicos para em um futuro próximo não venha atrasar salários dos servidores da 

categoria, pois querem que todos os trabalhadores recebam seus salários em dia para que possam 

manter seus compromissos. Falou que a proposta do legislativo é sentar, dialogar e farão, 

juntamente com a categoria para tentar fazer a coisa certa. Falou da importância da participação 

da categoria. Desejou uma ótima semana a todos e que Deus nos conduza em nossos trabalhos, e 

agradeceu. A seguir manifestou-se o Senhor Presidente - Vereador Gilberto Matias Rodrigues, 

quando cumprimentou o Secretário de Administração que mesmo sabendo que a casa estaria 

cheia não se omitiu em vir para discutir e seu pai João Araguaia – ex-vereador que esteve até 

ainda há pouco nesta Casa. Referiu sobre o que tem se falado em redes sociais, o que disse não 

ligar, pois escreve-se o que quer, algumas situações a respeito dos vereadores, os quais defende, 

tendo em vista que essa demanda ainda não era dessa Casa, tendo em vista que o projeto ainda 

não tinha sido protocolado e lido na sessão, o que a partir de agora passa a ser responsabilidade 

desta Casa, estando dispostos a sentar com a categoria e discutir, mesmo sabendo que essa 

iniciativa deve partir do governo, professores e direção do SINTEPP, mas que estão a disposição 

para reunir com  categoria, discutir e verificar o que é viável para ambas as partes. Mencionou que 

no mandato passado passou quatro anos sendo oposição e quando batia na porta de alguém que 

tinha poder de decisão para cobrar serviços como de estrada, ouvia que não podia fazer porque a 

educação estava pegando todo o dinheiro, sabendo que essa culpa não é da classe, mas é muito 

fácil colocar a culpa em alguém, sendo essa a oportunidade que tem de sentar e dialogar e os 

trabalhadores mostrar que por algum tempo e por alguns vereadores que o recurso era só para 

pagar a educação, não tendo o que falar para os agricultores na vicinal e prova disso é a situação 

das vicinais que não prestam e os alunos que não chegam no horário na escola porque não tem 

estrada. Disse que hoje é governo, mas não é por isso que quer tirar ou colocar a culpa na 

categoria da educação, mencionando que se for convidado estará com a categoria, assim como 

acredita o governo também estará para conversar e vê o que é melhor para cada um. Compreende 

que professor é uma classe sofrida, pois sabe que tem pais que não dão conta dos filhos e 

mandam para a escola para o professor ensinar, e que tudo que puder ganhar ainda será pouco. 

Lembrou que no ano anterior, após as eleições foi proposto uma mudança no salário dos 

vereadores e alguns da classe da educação “bateu” demais nos vereadores, lembrando que cada 

qual deve lutar pelos direitos de sua classe e que não adianta um ficar batendo no outro, porque 

um precisa do outro, mas não virarão as costas para a categoria, porque o que se escreve nas 

redes sociais não precisa lê e guardar, pois um precisa do outro. Enfatizou que o projeto lido hoje 

não tem prazo para ser votado, mas estará em discussão e quando chegar a um denominador 
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comum ou perto disso, voltará para votação. O Vereador Marcelo sugeriu que após o termino da 

sessão fique a comissão, juntamente com o Secretário de Administração e os vereadores para 

fazer um cronograma dos trabalhos. Após o Senhor Presidente ressaltou gostar quando a Casa 

está cheia, esperando que possam chegar a um denominador comum e que prevaleça a 

democracia e observando não haver nada mais a tratar, desejou uma semana a todos, 

agradecendo pela presença e mandou encerrar os trabalhos desta Sessão, determinando a 

lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e Secretário 

da Mesa Diretora e por aqueles que assim o 

desejar.__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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