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

LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos dezenove 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 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 Marcione 

Rocha Ribeiro-DEM - Primeiro secretário em exercício. Presentes os Vereadores Evaldo Lima 

Machado-PMDB, José Ferreira de Carvalho-PT, José Sandeney Marques Monteiro-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. Apresentou a ordem do dia. Colocou em votação a ata da última Sessão 

Ordinária. Apresentou Ofício do Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB, solicitando o uso da palavra na tribuna. Colocado em votação. Aprovado por 

unanimidade. Após passou-se ao uso da palavra na tribuna pelos senhores Vereadores, 

concedendo-a ao Vereador Nelson Fetisch. Este cumprimentou Vereadores, educadores e demais 

pessoas presentes. Ressaltou que mais uma vez os servidores da educação estão nesta Casa para 

reivindicar algo com relação ao projeto do PCR, informando que nesta semana a Comissão de 

Educação estará se reunindo, quando outros vereadores deverão se fazer presente, juntamente 

com o pessoal do SINTEPP e a administração para que chegue a um consenso, sabendo que os 

vereadores não estão de acordo pela forma como o projeto de lei foi apresentado à Câmara, 

manifestando-se favorável a mudanças, tendo em vista não concordar da forma que está, vendo a 

necessidade de que seja mexida, dizendo que seu voto será favorável quando o projeto for 

mudado, esperando a contribuição dos professores, da administração e dos Vereadores para que 

entrem em consenso para que possam fazer com democracia e clareza, de modo que todos os 

professores fiquem satisfeitos, que seja feito de modo democrático, com a participação de todos 

para que não haja prejuízos para a classe, nem para a administração. Observou que todos estão 

ansiosos por uma resposta, o que hoje não haverá, enfatizando que quer sentar com as partes 

para discutir, propor emendas que não venham causar prejuízos, esperando a compreensão de 

todos. Mencionou ter estado na semana anterior visitando a vicinal duzentos e trinta e cinco 

norte, onde ainda não tem transporte escolar puxando os alunos devido a situação das estradas, 

esperando que seja colocado máquina para fazer pelo menos serviço de emergência até que se 

possa fazer um serviço adequado, considerando que é área de baixão, onde deve ser aterrado e 

somente é possível trabalhar na época do verão. Finalizando falou que os professores estão 

corretos em reivindicar seus direitos, colocando-se a disposição no que estiver ao seu alcance, e 

agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando 

cumprimentou a todas as pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar 

presente nessa sessão ordinária. Cumprimentou Vereadores e em especial os educadores do 

município, ressaltando a satisfação de vê-los presente e entendendo que abraçaram essa causa do 

PCCR ou PCR, dos quarenta por cento, dizendo que essa união que faz a força, de modo que não 

podem desistir de forma nenhuma e mesmo sabendo que o projeto não está na pauta estão 

presentes lutando e mostrando que tem união e não somente interesses individuais como falam 

algumas pessoas, esperando que essa união permaneça e que todos briguem e lutem pela 

educação placaense e não por interesses individuais. Parabenizou o Secretário Municipal de 
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Agricultura por ter proporcionado a ida a Uruará para confraternização com a Câmara de 

Vereadores daquele município, tendo levado três equipes de nosso município, de Vereadores, 

Vice-Prefeito e funcionários da infraestrutura, sentindo-se bem acolhido na cidade de Uruará, 

agradecendo o Secretário Gleison Santos pelo convite. Referiu sobre torneio ocorrido no domingo 

na quadra Castanheira, na modalidade de voleibol, agradecendo o Senhor Roberto, grande 

incentivador do esporte, parabenizando-o por essa atitude de não deixar o vôlei placaense acabar, 

mencionando que participaram doze equipes de dupla de Uruará e dez de Placas, agradecendo 

todos que organizam esses eventos esportivos no município. Enfatizou que o partido Democratas 

não indicou líder do partido na Câmara, esclarecendo ser essa a razão pela qual os vereadores têm 

o tempo reduzido para pronunciamento. Refletiu sobre a verdadeira função do Legislativo, dos 

Vereadores, lembrando que no dia primeiro de janeiro fizeram um juramento de defender a 

população de uma forma geral, de defender os interesses públicos, não do executivo, mas da 

população. Enfatizou não ser de palavras bonitas e nem de fazer merchandaiger, dizendo que a 

verdadeira função do Vereador é de legislar, fiscalizar, assessorar e julgar, e quando o Executivo 

envia projeto para o Legislativo, envia em benefício próprio das secretarias e não em benefício da 

população, devendo refletir, pois fizeram muitas promessas nas campanhas, talvez de emprego e 

talvez de fazer a diferença, dizendo, no entanto que sua postura sempre será a mesma em 

defender os interesses da população de uma forma geral, assim como acredita que todos os 

vereadores farão de forma sensata, coerente e agindo com razão e também com o coração, tendo 

certeza que a campanha de todos foi justa e honesta e que farão jus aos votos que receberam. 

Falou que esta Casa aprova projetos do Executivo, lamentando porque são interesses desse poder 

que estão aprovando, quando deve ser o contrário, devendo defender os interesses da população 

e de todas as áreas do município, pedindo a compreensão e ajuda para que possam analisar com 

carinho todas as situações que cabem ao legislativo, deixando um pouco os interesses do 

Executivo de lado, legislando para o povo. Desejou um excelente dia e ótima semana a todos, e 

agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Evaldo Lima Machado, quando cumprimentou 

Vereadores e servidores da educação, parabenizando-os pela união. Enfatizou ser um vereador 

sincero, cujo mandato foi outorgado pela população, a quem defende. Mencionou haver chegado 

a esta Casa projeto do Executivo e estão aguardando o projeto do Sintepp para poder dar uma 

resposta e não deixar as crianças sem aula, entendendo que os professores não são culpados, mas 

é preciso ser verdadeiro e não falar bonito. Falou que deve-se definir um prazo para que esse 

projeto chegue a Câmara para que possa chegar a um resultado que seja favorável tanto para os 

educadores, quanto para a secretaria de educação. Agradeceu a todos pela presença e a 

oportunidade. Adiante foi a tribuna o Vereador José Ferreira de Carvalho, quando cumprimentou 

Vereadores, servidores da educação e demais pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais essa 

semana de trabalho, pedindo que abençoe a todos e que seja proveitosa e produtiva. Registrou 

pesar a família do Senhor Darcizinho que perdeu um jovem de dezesseis anos por afogamento no 

travessão do Nonato, pedindo a Deus força a família para superar esse momento. Mencionou já 

ter requerido apoio da Secretaria de Segurança Pública para a região, citando que na semana 

anterior a Vila Novo Paraíso teve um final de semana violento, quando um rapaz esfaqueou outro 

jovem na Vicinal do Cento e cinquenta e sete, dizendo que a culpa está na pouca importância do 

governo que não dá o mínimo na questão da segurança para a região, onde tem mais de quatro 

mil habitantes e dois mil e duzentos eleitores cadastrados e a Vila está se desenvolvendo, mas 

sempre passando por esses transtornos, pela falta de segurança pública, lamentando por ter que 
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dizer isso. Enfatizou ter três requerimentos desde a gestão passada e pedidos de providências 

nesta Casa a respeito do assunto, que foram engavetados, esperando que o governo tome 

providências e que a Secretaria de segurança lembre que na região do Novo Paraíso há quase 

cinco mil habitantes, onde a segurança é zero. Falou que esteve na Vicinal Cento e quarenta 

visitando as Comunidades Santa Rita e Oliveira Sena, mencionando que na Escola Santa Rita I a 

professora tem dificuldade para ministrar aula para trinta e dois alunos, onde não tem uma 

servente e a Professora puxa água em um poço com mais de quarenta metros de profundidade, de 

modo que gostaria que o governo lembrasse disso, que a secretaria de educação fizesse visita e 

olhasse a situação da professora e daqueles alunos que precisam de mais apoio, ressaltando que a 

escola funciona em um barraco coberto de telha brasilit, com grandes frestas que permitem tanto 

a entrada de água, nos períodos chuvosos, como do sol, no período do verão. Mencionou haver 

requerido no governo anterior que fosse trocado o telhado, mas não foi atendido, mas irá 

requerer novamente, conversar com a Secretária de Educação e Secretário de Administração, 

esperando que possa ser atendido. Manifestou satisfação por vê toda equipe e sindicato 

reivindicando seus direitos, dizendo serem sempre bem vindos, porque um movimento pacífico e 

ordeiro chama a atenção de todos, esperando que o governo lembre que esse povo presente tem 

muito o que fazer, deixaram as crianças sem aula na presente data, não porque gostam de estar 

andando, papeando ou qualquer coisa parecida, manifestando seu apoio, que façam suas 

reivindicações com decência e ordem, dizendo que estão no caminho certo, desejando a todos 

boa negociação, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando 

cumprimentou vereadores e trabalhadores da educação, desejando boas vindas, acreditando que 

estão presentes novamente pelo mesmo motivo e em busca do mesmo objetivo, de uma resposta 

dessa Casa e por mais que não esteja na pauta o Projeto 246 ou a Lei 166, em respeito a classe 

devem se posicionar a respeito. Falou ser o momento dos vereadores chamar a responsabilidade e 

dar uma resposta a esse povo, pois não podem todos os dias deixar seus afazeres e suas famílias 

para estar nesta Casa esperando uma resposta. Enfatizou acreditar que os onze vereadores irão 

chamar a responsabilidade para esta Casa e procurar resolver esse problema, porque se veio para 

essa Casa devem resolver, parar de querer tirar o corpo de lado, deixar sindicato brigando com o 

Executivo e a Câmara ficar na retaguarda, mas se a categoria está presente é porque confia no 

diálogo com essa Casa de Leis e nesta semana esta Casa irá reunir, analisar e elaborar uma 

proposta e entregar ao Sindicato, pois os vereadores precisam sair de cabeça erguida dessa 

situação e garantir e assegurar o direito dos trabalhadores, porque estão nesta briga e não irão 

prejudicá-los, enfatizando que esta Casa está aberta a negociação, tendo juntamente com o 

Vereador José Sandeney participado das negociações, de reunião com o sindicato e irão continuar 

nessa batalha até que seja resolvida essa situação e o problema dos sessenta e dos quarenta por 

cento para que possa ter um final feliz, acreditando que já há professores e pais de família 

cansados, perdendo noites de sono por esse problema que está se agravando e poderá complicar 

ainda mais. Mencionou que o Sindicato está em estado de greve e não devem se omitir em não 

resolver, mas reunir com a Prefeita, com o Secretário de Administração, com o sindicato para 

discutir, pois se ficar cada qual discutindo separadamente não irão chegar a nenhum resultado, 

apenas se cansar e não resolver o problema e é preciso dar uma solução a esse projeto para que 

os educadores possam voltar para a sala de aula de cabeça erguida, não baixa por terem se 

frustrado naquilo que estava buscando, pois irão defender a classe, os trabalhadores e os pais de 

família. Mencionou haver participado de reunião do sindicato, juntamente com o Vereador José 
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Sandeney, quando ficou discutido e firmado que nesta semana a Câmara municipal estaria 

sentando com a classe buscando uma solução, enfatizando que não serão os vereadores que dirão 

o que deve ser feito, mas a categoria, mas esta Casa irá, respeitando a classe, fazer um estudo 

preciso e procurar resolver esse problema logo, pois não pode permanecer por vinte, trinta dias e 

os servidores fazerem greve em porta de Prefeitura, pois acredita não ser bom para a comunidade 

placaense, preço que esta Casa não quer pagar, pois toda segunda-feira estará cheia e se não for 

dado uma resposta e um ponto final nessa história onde irá parar, questionou; irão se desgastar, 

ressaltando ter pessoas do novo Paraíso e Sombra Santa, querendo chegar a um final feliz, e 

agradeceu. Adiante o Senhor Presidente esclareceu que o Vereador Marcione Rocha substituiu o 

Vereador Denilson Amorim que está viajando, estando programada há uns três meses atrás, 

registrando ainda a ausência do Vereador Marcelo que está em Porto de Móz, devendo estar na 

próxima semana. Após foi a tribuna o Vereador Vilmar Ferreira da Silva, quando cumprimentou 

Vereadores e professores. Ressaltou que muitas pessoas pensavam que o projeto recebido por 

esta Casa já deveria ter sido votado na mesma sessão, esclarecendo não ser dessa forma, mas 

colocando-se a disposição para juntos resolver essa causa, de maneira pacífica para que todos 

possam garantir seus direitos adquiridos com muita luta. Falou que jamais votaria no projeto da 

forma que está e ser muito bom quando luta e consegue chegar. Falou ainda que quando foi eleito 

foi para adquirir os projetos de lei nesta Casa de maneira mais simples e que venha trazer ao 

conhecimento de todos com sucesso. Informou que nesta data reuniram-se brevemente e durante 

a semana irão reunir-se para discutir esse projeto para apresentar com dignidade, votar e poder 

andar na cidade de cabeça erguida. Acredita que o SINTEPP está trabalhando e que os vereadores 

também irão trabalhar para que cheguem a um consenso. Referindo-se ao rapaz que veio a óbito 

no travessão do Nonato pediu um minuto de silêncio em favor da família que encontra-se muito 

abalada. Após, referindo-se ainda ao projeto falou que é desgaste para todos, pois sair de suas 

casas gera custos e tem tirado o sono de todos, servidores e vereadores que querem fazer o 

melhor para a categoria. Disse que da melhor maneira possível farão para atender a todos com 

dignidade, cumprindo o seu papel, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Werles 

Santos Silva, quando cumprimentou Vereadores e todos os profissionais da educação presentes. 

Registrou visita realizada no decorrer da semana na comunidade Sombra Santa com o Secretário 

de Saúde – Gilberto Paiva, Secretário Adjunto - Zé do Riao-X e o Vice-Prefeito – Beto Dantas, 

buscando conhecimento das necessidades daquela população, que é muito sofrida, em virtude da 

grande distância para a cidade, ressaltando que os problemas da localidade não são fáceis, e 

estiveram discutindo as problemáticas nas áreas da saúde e da educação, ressaltando que, 

conforme já colocado, também é papel do vereador verificar essas demandas e trazer para perto 

para que possam contribuir. Informou que retornando passaram na comunidade Santa Rita 

quando foi lhes colocado a respeito da escola já citada pelo Vereador José Ferreira, onde mais de 

cem alunos frequentam e está em estado de calamidade, sendo lhes repassado essa demanda 

para que possam contribuir de alguma forma. Passaram ainda na Comunidade São Mateus, onde o 

problema é no transporte escolar, tendo em vista que o carro que prestava serviço parou e o do 

transporte escolar está em estado de calamidade, tendo sido lhe solicitado que verifique na 

Secretaria de Educação, reafirmando ter sido eleito para buscar essas dificuldades que existem  no 

município, discutindo e colaborando de alguma forma. Parabenizou os organizadores do 

Campeonato sub11, na quadra Carlos Lázaro, no qual equipe do município disputou a final, 

parabenizando as equipes Arcenal e A Movelar, agradecendo o Senhor popularmente conhecido 
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por Crocodilo e a Secretaria de Esportes pela organização, parabenizando as crianças que 

participaram. Mencionou que, conforme já citado, estiveram no domingo em Uruará, participando 

de um jogo com a Câmara Municipal daquele município, sendo muito bem acolhidos, informando 

que estes também querem fazer visita a nosso município, sendo muito gratificante está discutindo 

as demandas daquela região e qual a forma de trabalhar, pois não sabe de tudo e tem que buscar 

conhecimento para que possa trazer algo de conhecimento para a região. Falou que como 

vereador foi eleito para discutir todas as demandas do município, estando a disposição para 

discutir essa situação juntamente com administração municipal, Sintepp e Câmara Municipal para 

que possa resolver da melhor forma possível, pois sabem do direito que cada um adquiriu e como 

Legislativo não está aqui para tirar direito de ninguém, mas contribuir e resolver da melhor forma 

possível, porque sabem que foram eleitos para resolver essas causas, ressaltando que hoje esta 

Casa está cheia de profissionais da educação, outro dia poderá ser de outras áreas, estando a 

disposição para discutir todas as problemáticas do município. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade e pelas pessoas presentes, acreditando que a situação será resolvida da melhor 

forma possível, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, 

cumprimentando Vereadores e educadores apoiando o fato de estarem buscando seus direitos. 

Registrou ausência do Vereador Denilson, colega de partido, tendo viajado para o estado do 

Espírito Santo, onde reside sua mãe que não se encontra muito bem de saúde. Registrou ter 

estado na Vicinal da Sessenta onde os trabalhos estão sendo realizados, facilitando o tráfego do 

transporte escolar, sendo uma grande produtora de cacau e rebanho bovino, enfatizando haver 

outras vicinais que se encontram em situação precária, mas que aos poucos vão sendo 

recuperadas. Mencionou que na semana retrasada moradores da Vicinal Planalto estiveram nesta 

Casa com relação a energia, informando  que hoje a empresa Quaresma está na localidade 

fazendo a construção da rede elétrica, ressaltando a preocupação desses moradores com a 

situação de alguns que podem não ser atendidos e juntamente com outros Vereadores realizaram 

reunião na localidade, pois como vereadores devem brigar por essas situações, citando que já 

estiveram na ETE em Altamira, na CELPA em Belém e deverão retornar a Altamira nesta semana 

para cobrar com veemência a situação dessas pessoas e saber de fato o que vai acontecer, para 

que se conclua, lembrando que o projeto Luz para Todos se encerra no próximo ano, devendo 

brigar para que a população do município seja atendida. Informou ter participado de uma reunião 

no km 224, que pertence a Uruará, mas muitos moradores são atendidos pelo município com 

relação a saúde, ADEPARÁ e outras situações, onde esteve o Vereador Denilson e Vereadores de 

Uruará, sendo discutido problemáticas da Vila, as quais os vereadores devem ter apresentado ao 

Gestor Municipal, tendo o Vereador Denilson participado para tratar a respeito de associação, 

esclarecendo os benefícios de uma associação para a comunidade, sendo bastante proveitosa, a 

comunidade participou em peso  e estiveram contribuindo com aquele município. Referiu sobre o 

projeto de Lei que está tramitando nas Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, tendo 

os integrantes se reunido várias vezes, assim como o SINTEPP tem feito, ressaltando que esses 

profissionais acreditam nos vereadores e farão esse trabalho, não fugirão disso, sabem que tem 

direitos, os quais devem ser preservados, podendo contar que esta Casa fará um trabalho 

transparente e com responsabilidade, fazendo o melhor para todos. Pediu as bênçãos de Deus no 

decorrer desta semana, e agradeceu. A seguir manifestou-se o Senhor Presidente - Vereador 

Gilberto Matias Rodrigues, quando cumprimentou em nome da Professora Nilda todos os 

profissionais da educação e do ex-Vereador Marinho as demais pessoas presentes. Manifestou-se 
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triste pelo ocorrido na Vicinal Nonato, onde um jovem de dezesseis anos faleceu em virtude de 

afogamento, tendo acompanhado o caso de perto, sentindo muito, pedindo a Deus conforto para 

a família. Mencionou ter estado no dia anterior na Vicinal do Arrependido onde estava 

acontecendo partida de futebol, prestigiando e ajudando no que pode. Mencionou ter sido 

convidado no sábado, pelo Sr. Valderi, professora Edna e outros profissionais da educação, 

estando pela primeira vez no SINTEPP, juntamente com os Vereadores Marcione e José Sandeney, 

esclarecendo alguns pontos e estratégias a respeito do projeto 246/2017 que está tramitando 

nesta Casa. Falou que na oportunidade disse aos mesmos que a Câmara Municipal tem como 

negociar com o governo para acabar com esse impasse, porém disse que é do tipo que se chegar 

em uma casa e não for convidado a entrar, fica pelo lado de fora, dizendo que até sexta-feira o 

sindicato não havia lhe procurado e pedido sua opinião. Falou que se a situação pudesse ser 

resolvida entre governo e sindicato seria maravilha, enfatizando, no entanto que o projeto depois 

de apresentado, esta Casa não tem poderes para retirá-lo da tramitação, o que somente pode 

ocorrer mediante solicitação da gestora do município, podendo os Vereadores apresentar 

Emendas ao projeto e a Senhora Prefeita acatar ou vetá-la. Lembrou ter falado na reunião que 

lamentou a atitude de alguns profissionais da educação na sessão passada quando vereadores 

foram vaiados, pois entende que não é dessa forma que se resolve os problemas, mencionando já 

ter participado de movimentos sociais, já ter ajudado a invadir INCRA e outras situações, dizendo 

que não é com pressão que se muda o voto de alguém, ressaltando que todos têm sua opinião 

desde o momento em que o projeto foi apresentado e tem certeza que desde aquele momento 

nenhum vereador mudou a opinião. Mencionou ter andado visitando algumas regiões, 

discordando de alguns pontos, porém disse gostar de ser verdadeiro, mesmo que outros 

concordem ou discordem, tendo visto alguém convidando para vir para a Câmara e que devem 

unir forças, dizendo achar bonito essa união, união que não vê quando os contratados não 

recebem no meio e no final do ano e décimo terceiro, sendo essa força que gostaria de ver de 

todos. Disse que quando se tem união e está na mesma demanda, como no caso da educação, 

todos terão os mesmos direitos, porém quando é para um lado todos se reúnem e quando para o 

outro, não, mesmo fazendo parte do sindicato, acreditando que todos devem ter o mesmo 

tratamento e o mesmo direito, desculpando-se caso esteja sendo chato, porém disse que sempre 

foi verdadeiro. Discordou quando se usa as redes sociais para dizer que Vereador está fazendo isso 

ou aquilo, mencionando ter visto no celular alguém dizendo que vereador está com 

enriquecimento ilícito, referindo sobre a situação do Vereador Marinho Pereira, que foi eleito por 

cinco mandatos e acredita que tem coragem de expor sua conta para que todos vejam a situação 

financeira de um vereador de cinco mandatos e por isso jamais vai querer extrapolar uma situação 

para colocar como se tem sido colocado, citando que esteve na casa de uma professora a qual lhe 

disse que a Câmara vai aprovar uma lei que vai diminuir o salário dos professores para mil reais, 

dizendo que pode falar o que quiserem, mas esta Casa estará reunida, como falou quando esteve 

no sindicato, a partir de quarta-feira discutindo ponto a ponto do projeto e farão o que for 

necessário para que possa ser votado nesta Casa. Agradeceu a todos presentes, dizendo que todos 

serão tratados com respeito nesta Casa, manifestando satisfeito por estarem presentes para que 

vejam que ser vereador não é para prejudicar ou tirar direitos de ninguém, mas para defender o 

que foi prometido em campanha e jurado no momento da posse que é defender todo o município 

de Placas e farão até trinta e um de dezembro de 2020. Desejou bom retorno a todos. Após 

passou-se a Ordem do Dia. O Primeiro Secretário em exercício apresentou ofícios do Gabinete da 
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Prefeita em resposta a requerimentos encaminhados por esta Casa. O Vereador José Sandeney 

esclareceu que para as vicinais referidas foram requeridos serviços de tapo buraco, tendo em vista 

que as aulas se iniciaram e muitas vicinais não permitia o tráfego de veículos. Após passou-se a 

apresentação de requerimentos que serão encaminhados a CCJ para análise, sendo: Requerimento 

nº 044/2017, de proposição dos Vereadores José Ferreira de Carvalho e Evaldo Lima Machado, 

que requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a 

recuperação da Vicinal do 157 e do ramal do Moita na mesma vicinal e o piçarramento de quatro 

ladeiras, no município de Placas; Requerimento nº 045/2017, de proposição dos Vereadores José 

Ferreira de Carvalho e Evaldo Lima Machado, que requer a Prefeita Municipal e o Secretário 

Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da Vicinal do 151 e piçarramento das 

ladeiras, no município de Placas; Requerimento nº 046/2017, de proposição do Vereador Gilberto 

Matias Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providências para recuperação total da estrada e piçarramento das ladeiras na Vicinal do 

Panorama, município de Placas; Requerimento nº 047/2017, de proposição do Vereador Gilberto 

Matias Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providências para recuperação da estrada e piçarramento das ladeiras e dos baixões, na Vicinal do 

São João, município de Placas; Requerimento nº 048/2017, de proposição do Vereador Gilberto 

Matias Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providências para recuperar a estrada, piçarrar os baixões e as ladeiras, na Vicinal do Planalto, 

município de Placas; Requerimento nº 049/2017, de proposição do Vereador Marcione Rocha 

Ribeiro, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias 

para a recuperação da Vicinal do Lama, município de Placas; e Requerimento nº 050/2017, de 

proposição do Vereador Marcione Rocha Ribeiro, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da Vicinal do Poeirinha, município de 

Placas. Determinou encaminhamento a Comissão de Constituição e Justiça para análise e parecer. 

Após passou-se a parte destinada a votação das matérias em pauta, sendo os Requerimentos 

040/2017 a 043/2017. O Senhor Presidente considerando que a Comissão de Constituição e 

Justiça não apresentou Parecer aos requerimentos, solicitou a sua dispensa para que as 

proposições possam ser apreciadas, colocando em votação. Aprovado por unanimidade. Após 

concedeu a palavra na tribuna aos autores dos Requerimentos para apresentação e defesa. O 

Vereador José Ferreira de Carvalho apresentou Requerimento nº 040/2017, de sua proposição e 

do Vereador Evaldo Lima Machado que requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias necessárias para que realize recuperação das estradas e piçarramento 

nas ladeiras da Vicinal Codó, km 167, neste município de Placas. Discutido, foi o Requerimento 

aprovado por unanimidade. O Vereador José Sandeney Marques Monteiro apresentou 

Requerimento nº 041/2017, de proposição que requer a Prefeita Municipal e o Secretário 

Municipal de Infraestrutura providencias necessárias para que sejam colocadas nas entradas da 

cidade placas de sinalização e placas informativas; e Requerimento nº 042/2017, de proposição 

sua e do Vereador Evaldo Lima Machado, que requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal 

de Infraestrutura providencias necessárias para construção de um poço artesiano na Comunidade 

Macanã. Colocado em discussão os Requerimentos nº 041/2017 e nº 042/2017. Após discutidos, 

um a um foram os requerimentos colocado em votação e aprovados por unanimidade. O Vereador 

José Ferreira de Carvalho apresentou Requerimento nº 043/2017, de proposição sua e do 

Vereador Evaldo Lima Machado que requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de 
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Infraestrutura providencias necessárias para que realize recuperação da Vicinal do Galvão e 

piçarramento das ladeiras. Discutido, foi o Requerimento aprovado por unanimidade. Após o 

Senhor Presidente informou ter estado na vicinal do km 151, juntamente com os Vereadores 

Evaldo e José Ferreira e o Secretário de Administração, reunidos com vários moradores, quando 

ficou acertado que no próximo dia cinco a Secretaria de Infraestrutura estará indo para essa 

vicinal fazer a reabertura no final da vicinal que deve ser feito com trator e após irão negociar 

outra data para entrada de patrol para realização de outros serviços, colocando os senhores 

vereadores a par da situação para que também possam ajudar a cobrar, caso os serviços não 

sejam realizados, porém disse acreditar que o serviço será realizado conforme programado. O 

Vereador José Sandeney, Relator da Comissão de Educação, informou que a partir de quarta-feira 

os vereadores estarão reunindo com a assessoria jurídica, devendo até sexta-feira apresentar 

proposta do legislativo, quando será apresentada a comissão do Sintepp.  O Vereador Marcione 

lembrou que somente a partir daí começarão as discussões para negociação do Legislativo com a 

categoria. O Senhor Presidente informou que manterá uma agenda programada para quarta-feira, 

observando que o Vereador José Ferreira não poderá estar juntamente com os vereadores devido 

reunião de grande importância na região. O Vereador José Ferreira informou que será um 

encontro importante quando estará presente INCRA, BASA, SEMA, Secretaria de Agricultura, 

técnico em melhoramento de pimenta-do-reino, ressaltando ser uma região bastante produtiva 

dessa cultura, informando ter trabalhado um dia todo mobilizando a vicinal do km 140 até a 

comunidade Santa Rita de Cássia, devendo ter a participação de aproximadamente trezentos 

trabalhadores nesse evento, mas acredita que essa negociação com a comissão de educação e os 

demais colegas dará certo. Após, conforme solicitado e autorizado, concedeu o Senhor Presidente 

a palavra na Tribuna ao Professor Edilson Silva de Melo – Presidente do Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB. Este, cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Disse ter solicitado a palavra, tendo em vista a plenária não ter direito a voz nesta Casa, 

sugerindo que abrissem um espaço para até três pessoas sem a burocracia de requerimento, 

enfatizando ter ciência que é protocolo da Casa, mas podem criar leis e emendas. Mencionou que 

há dez anos fez concurso público para professor, pois sempre admirou a profissão, além de induzir 

que os servidores públicos concursados tinham suas carreiras estabilizadas, com direitos 

garantidos, desde que cumprissem suas obrigações. Mencionou ter passado nove anos e meio se 

especializando, cursando duas faculdades, graduação e pós graduação para que pudesse dar o 

melhor que tinha aos seus alunos e contribuir para a melhoria da educação do município e ganhar 

o que ganha hoje, almejando ainda cursar mestrado e doutorado para fomentar o seu trabalho de 

professor neste município. Disse que estava iludido, pois com ameaças constantes a saúde mental 

do professor já não está mais suportando. Ressaltou não está nessa tribuna para se aparecer ou 

ser sensacionalista, para querer ganhar cargo de confiança, mas para que trabalhe de forma 

honesta e transparente. Disse não ter pedido para ser conselheiro e no momento em que vem a 

tribuna para falar o que muitos pensam, mas não tem coragem coloca em risco a sua vida e de sua 

família, entretanto não tem como se calar mediante tantas mazelas e falta de justiça para com a 

sociedade. Falou que em Placas muito recurso de impostos pagos pelo cidadão são gastos e não se 

presta contas. Disse não está nesta casa para criticar ou denegrir a imagem da Senhora Prefeita, 

elogiando-a pelas melhorias já alcançadas, a partir das cobranças dos Vereadores, como a 

preocupação com a segurança dos trabalhadores, a limpeza da cidade, iluminação pública, 

reabertura de ruas e estradas. Lembrou que no inicio do ano quando usou essa tribuna orientou 
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os senhores vereadores que ficassem de olho, pois a estimativa do recurso do FUNDEB para este 

ano é de quinze milhões e duzentos mil, divididos em treze parcelas, fora os cinco por cento que 

complementa. Falou que há rumores na cidade que a folha da educação virou um curral eleitoral, 

alcançando um milhão e meio, mesmo com quase a mesma quantidade de alunos, segundo dados 

do PENAE, de cinco mil, duzentos e quarenta e cinco alunos em 2016 e cinco mil, duzentos e 

oitenta e cinco alunos em 2017, tendo duzentos e setenta e quatro servidores efetivos e duzentos 

e oitenta e dois contratados pela educação, totalizando pouco mais de quinhentos e cinquenta 

funcionários e os recursos que entraram até trinta e um de maio somaram sete milhões, duzentos 

e cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dez centavos e fazendo o cálculo de 

quinze milhões e duzentos, ainda resta para entrar sete milhões novecentos e quarenta e quatro 

mil, cento e trinta e cinco mil, noventa centavos, de modo que se dividir o valor que falta para 

entrar pela atual folha dará para pagar cinco meses. Falou que sua preocupação é que se utilizasse 

a folha de pagamento, que virou uma bola de neve, para alegar que o FUNDEB hoje não se paga, 

ameaçando cortar direitos adquiridos através do PCCR, e como se vê estão querendo utilizar-se do 

comunismo, pois quanto mais direito cortar dos servidores concursados, mais valores sobrarão. 

Alertou, dizendo ser mais fácil convencer um a um do que todos de uma vez. Disse ser uma 

vergonha para o município investir em capacitação dos servidores da educação e não valorizá-los, 

mencionando terem deixado suas famílias para procurar aprimoramento profissional para mais 

tarde, mesmo com nível superior ser pago com nível médio, ressaltando que quando fala se refere 

a efetivo e contratado, enfatizando que se as contratações fossem de forma responsável poderiam 

receber também com nível superior. Referindo-se as prestações de contas falou que após muito 

cobrar a Secretaria de Educação, assim como orienta o FNDE os conselheiros sentaram e deram 

prazo de dez dias para a devida prestação de contas do FUNDEB, visto que a Secretária de 

Educação havia firmado que as prestações estavam prontas, mas que ainda não haviam sido 

apresentadas, caso contrário faria denúncia aos órgãos competentes. Informou que com nove dias 

a Secretaria enviou papeis a serem analisados, os quais esta Casa também teve acesso. Falou que 

na posterior análise percebeu que estava incompleta, pois apresentava apenas resumo das folhas 

de janeiro a abril, assim como as notas fiscais, tendo chamado a atenção a disparidade de salário 

entre funcionários ocupando a mesma função, carga horária e formação; funcionários que estão 

na sala de aula estão lotados com nível médio, enquanto que outros trabalhando em salas com ar 

condicionado, lotados com nível superior; funcionário da merenda, lotado como professor; 

secretária escolar concursada que recebe menos que contratada, assim como vários recibos sem 

assinatura, falta de processo de licitação e contratos sem assinaturas, sendo que estes 

contraditórios. Falou que o levantamento do conselho foi da compra de quarenta e cinco mil e 

sessenta litros de óleo diesel, totalizando quase cento e noventa e dois mil e setecentos e noventa 

e dois litros de gasolina e além de outros valores de quase trinta mil em materiais, tais como 

caderno, folha e certificados e a compra de cinquenta e oito pneus, totalizando aproximadamente 

sessenta e quatro mil reais, além de cento e quarenta e sete botijas de gás trocadas, dentre outras 

anotações que o representante do governo na ultima reunião do conselho não soube dar 

explicações. Resumindo falou que o município tem cento e vinte professores contratados de nível 

médio, sendo que dois estão lotados na SEMMA, sete contratados com nível superior, sendo seis 

na SEMMA, oitenta e cinco auxiliar de serviços gerais contratados, vinte e cinco auxiliar de 

vigilância contratados, seis secretários escolar, dezenove auxiliares administrativos, quatorze 

motorista, uma nutricionista, um auxiliar administrativo, dois agentes administrativo e um chefe 
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de departamento, totalizando mais de cem por cento do total de efetivos. Informou que através 

de requerimento foi solicitado a Secretaria de Educação processos de licitação e contratos 

assinados pelos prestadores de serviços, folha de pagamento com nomes, carga horária e valores, 

extratos bancários de aplicação da conta salário, FUNDEB-BASA, referente os meses de janeiro a 

abril e notas fiscais no prazo de três dias úteis. Ressaltou que os extratos bancários do dia dois de 

janeiro de 2017 dos funcionários que não receberam dezembro de 2016, não tiveram acesso. Até 

a ultima reunião do FUNDEB realizada no dia sete de junho de 2017, para a qual os vereadores 

Marcelo Leal e José Sandeney foram convidados e não puderam comparecer por força maior, não 

receberam nenhum papel referente a esse recurso, nem mesmo resposta aos ofícios. Falou que o 

Conselho sentiu-se desrespeitado com a falta de informação e protocolou denuncias no Ministério 

Público Federal e Estadual para que se tomassem as medidas cabíveis. Convidou Vereadores para 

reunião as quatorze horas no Gabinete da Prefeita para que possa haver um diálogo. Desculpou-se 

pela colocações dizendo que em momento algum quis afrontar alguém ou esta Casa de Leis, mas 

está cheio de tanta impunidade e falta de respeito. Em nome dos demais colegas conselheiros 

desejou uma semana abençoada na paz de Deus. Ressaltou a importância da presença dos 

Vereadores nessa reunião com a Senhora Prefeita, e agradeceu. O Senhor Presidente concordou 

que falar a verdade não é pecado, dizendo que o professor tem um trabalho impecável e sempre 

que vem a esta Casa apresenta um trabalho brilhante, porém disse não ser brilhante o trabalho 

que posta nas redes sociais falando dos vereadores, porque não condiz com a verdade, mas 

sempre que precisar vir, as portas desta Casa estarão abertas, assim como para qualquer um, 

bastando solicitar, dizendo que o que coloca é bom para esclarecimento da população, colocando-

se a disposição e observando não haver nada mais a tratar, desejou uma semana abençoada 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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