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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, convocada pelo 

Presidente da Câmara Municipal para votação em segundo turno do Projeto de Lei nº 236/2017. 

Aos seis dias do mês de fevereiro 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 em segundo turno o Projeto de Lei nº 236/2017 que “Dispõe sobre a contratação 

por tempo determinado do Município de Placas para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal e dá 

outras providências”. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto Matias Rodrigues - 

Presidente, Vereador Werles Santos Silva - Vice-Presidente e Denilson Rodrigues Amorim – 

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. As dez horas o Senhor Presidente cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes e declarou aberta a Sessão Extraordinária. Realizou-se a inscrição para o uso da Tribuna, 

concedendo o Senhor Presidente a palavra ao Vereador Denilson Rodrigues Amorim – PSDB. Na 

tribuna cumprimentou a todos presentes. Falou ter sido a semana anterior, de muito trabalho, 

quando esteve em Altamira com o Presidente da AAP e participado de reunião das Câmaras 

Técnicas do PDRS Xingu, onde representou essa Casa, tendo sido eleito a Presidente do consorcio 

Belo Monte, o Prefeito de Porto de Moz, Berg Campos, onde esteve a Prefeita de Placas e alguns 

secretários municipais, tendo participado do evento de posse, onde participaram vários Prefeitos 

da Região e os Deputados Estaduais Marcio Miranda, Eraldo Pimenta e Júlio Ferrari, sendo o 

evento muito proveitoso, observando que o município de Placas faz parte de uma Câmara Técnica 

e de outras como suplente, abrindo espaço de negociação com outros municípios, apoiando-os 

para que eles apoiem os projetos de Placas, tendo sido um diálogo bastante proveitoso. Informou 

também ter estado presente o Presidente da ALEPA e representante da União de Vereadores. 

Falou da importância de acompanhar esses eventos, pois trazem benefícios para o município, 

dizendo que como políticos devem estar juntos desses políticos, pois se não participar não são 

vistos, tanto a nível de Estado, como Federal, mencionando que Placas precisa ser beneficiada, 

sendo o último município do consórcio e muitas vezes esquecido. Disse ter sido uma reunião 

muito proveitosa, informando que haverá outras reuniões no decorrer do mês, que projetos serão 

elaborados e o Consorcio Belo Monte disponibilizará um projetista para auxiliar. Informou não ter 

podido participar da reunião ocorrida com os vereadores na noite de domingo. Colocou-se a 

disposição e agradeceu a oportunidade.  A seguir foi a tribuna o Vereador Marcelo Wilton 

Rodrigues Leal, quando cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre os vários 

projetos que estão em execução no município e precisam ser tocados, como quatro creches, 

sendo que duas precisam ser terminadas, pois estão atrasadas e duas para a cidade, que estarão 

perdidas se nada for feito, as quais atenderiam mais de quinhentas crianças e precisam de uma 

resposta positiva a essa situação, assim como os postos de saúde, precisando ter um relatório 

detalhado de nível de execução dessas obras. Mencionou que o Centro de formação de 

Trabalhadores da Educação está sendo usado como escola, enfatizando não ser esse o objeto, o 

que torna difícil quando for tentar captar recurso fora, principalmente do PDRS, quando pede 

recurso para uma coisa e usa para outra, ficando difícil a credibilidade perante aos órgãos de 

distribuição de recurso. Falou que o Centro não é uma escola, porém dez turmas estão lotadas ali 
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e precisam de uma solução, pois o local é um centro de formação, onde deve ter laboratório de 

informática e serve para sala de estudo, para realização de formação de professores, para aluno 

acessar internet e fazer um trabalho e a situação precisa ser resolvida; o município precisa 

apresentar uma solução, onde colocar essas crianças e a solução seria construir essas duas 

unidades de educação infantil, aprovadas há muito tempo e sem terreno para construir, pois 

posteriormente alguém pode contestar e a norte energia solicitar o prédio para o objeto 

especifico e não ter onde colocar essas crianças, situação complicada, assim como do Ensino 

Médio no Município, que está abandonado, estando sem professor e diretor e vê muita briga para 

colocar emprego, mas pouca para resolver o problema e os alunos que “pagam o pato”, cobram e 

jogam na cara dos vereadores. Falou que gostaria muito que houvesse empenho para que o 

problema do ensino médio, que não é somente de professores, fosse resolvido, mencionando que 

o Ensino Médio está tomando conta da Tancredo Neves e estão deixando, o Estado não faz escola 

em nosso município, enquanto que vai fazer em Uruará, Rurópolis e vários outros municípios e 

mais uma vez Placas é abandonada por esse governo que não tem compromisso com esse 

município, sendo mais uma vez penalizado, dizendo que além do Ensino Médio há várias outras 

instancias em que o governo deveria se fazer presente e sobra prefeiturização, que tem  que abrir 

mão de vários direitos para investir em órgão que pertencem ao Estado. Falou que no ano anterior 

a Escola Tancredo Neves foi reformada com recurso do município, a quadra e salas também foram 

construídas pelo município, dizendo que há pelo menos quinze ou vinte anos que o Governo do 

Estado não investe um centavo naquela escola para agora o Ensino Médio ocupar salas e salas, 

prejudicando o Ensino Fundamental no município. Falou que é preciso resolver o problema e 

acredita que a Norte Energia é o caminho, mas é preciso planejar, fazer o projeto e dá uma 

destinação final, mencionando que a Secretaria Municipal de Educação tem uma coordenação de 

formação que poderia está alocada no Centro fazendo formação aos profissionais da Educação e 

aos alunos, para que tivessem um complemento. Disse que é preciso encontrar uma solução de 

onde colocar esses alunos, pois os problemas irão continuar se não tiver planejamento para que as 

coisas aconteçam para que possam superar problemas devido à inoperância. Em aparte o 

Vereador Denilson informou que a Prefeita conversou no PDRS a respeito do Centro que está 

sendo usado como escola.  Referindo-se sobre a situação colocada a respeito do Estado, 

mencionou ter estado conversando com o Presidente da Assembleia Legislativa Marcio Miranda, 

colocando a indignação do município e desta Casa, principalmente com relação ao Ensino Médio 

que está praticamente abandonado, que não tem salas e que precisam de uma solução, colocando 

a respeito do banco de talentos para contratação de professores e da necessidade de se formar 

uma comissão para ir procurar resolver esses problemas. Prosseguindo o Vereador Marcelo falou 

que é hora do Prefeito e câmara procurar resolver isso, dá um prazo, dá o terreno, pois o prédio é 

do município, não do Estado, e essa situação já vem se arrastando há muito tempo. Disse ser 

vereador da Educação e está sendo cobrado e precisa dar uma resposta positiva. No caso da 

Escola Almirzinho manifestou-se favorável a utilizar o espaço do Centro, porém disse que a 

alternativa é reativar esses convênios das creches para que esses alunos tenham para onde ir, 

sendo dez turmas, que totalizam cerca de duzentos e oitenta alunos, mas precisam de uma 

solução. Falou que a situação se deve a maneira como o Estado tem tratado o município, 

ocupando as salas que daria suficiente para atender os alunos do município. Desejou bom dia a 

todos e agradeceu. A seguir manifestou-se o Senhor Presidente Vereador Gilberto Matias 

Rodrigues – PMDB cumprimentando as pessoas presentes, destacando a presença do ex-vereador 
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Paulo Sousa e ex-vereadora e Professora Nilda Soares. A respeito da reunião do PDRS Xingu 

esclareceu que essa Casa não enviou representante por não ter sido convidada, pois se houvesse 

sido comunicada teria providenciado para que vereadores participassem, tendo o Vereador 

Denilson participado, enfatizando que sempre que essa Casa for convidada dará apoio para que 

vereadores participem e após passou-se a Ordem do Dia, constituída de Projeto de Lei nº 

236/2017 que “Dispõe sobre a contratação por tempo determinado do Município de Placas para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do 

Art. 37 da Constituição Federal e dá outras providências”, informando já haver sido aprovado em 

primeiro turno, quando foi feita a leitura na integra, colocando em discussão o Projeto de Lei em 

pauta. O Vereador Marcione referiu haver sido o projeto votado em primeiro turno, porém disse 

que posteriormente se aprofundando mais ao projeto e viu que muitas situações ficaram soltas, 

tendo inclusive recebido várias cobranças de populares, dizendo que talvez possam não pensar 

que esse projeto seja tão importante, porém está sendo tratado sobre o futuro dos servidores que 

serão contratados e os vereadores que estão votando a lei dirão como serão tratados, e se de 

forma irresponsável, a responsabilidade não recairá sobre o Executivo, mas sobre o Legislativo. 

Mencionou que o projeto não especifica por secretaria, mas de todas as contratações que o 

município poderá fazer, dizendo que até então não foi garantido décimo terceiro salario a 

contratados da Educação, cobrança que existe por parte dos servidores, porém os funcionários 

contratados das demais secretarias recebiam esse benefício e a Lei que estão aprovando não está 

dando essa garantia ao funcionário, questionando para quem vai recair a culpa quando chegar 

dezembro e esse funcionário não receber o décimo, propondo que conste nessa lei o pagamento 

do beneficio e caso não haja condições de pagar, que contrate menos para garantir os direitos dos 

contratados. Acredita que essa vontade não é somente sua, mas também dos demais vereadores, 

propondo que conste no projeto que esses funcionários recebam ao final do ano o décimo terceiro 

salário e que a Prefeitura faça seu planejamento para contratar somente aquilo que tenha 

condições de pagar. Mencionou que a lei não permite que funcionários contratados participem de 

conselhos, pedindo que solicite do Executivo que envie para essa Casa relação de cada setor e 

pessoas que estão ocupando essas vagas para que essa Casa avalie e veja se está dentro das 

normas contidas nessa lei, mencionando que no inicio de gestão são formados todos os conselhos, 

questionando se serão constituídos de pessoas efetivas ou de contratadas? Propôs que seja 

reavaliado o Artigo 11 (onze) onde diz que os contratos serão reincididos sem direito a 

indenização, pedindo que seja garantido ao menos o pagamento do décimo terceiro salário. O 

Vereador Denilson concordou com as colocações do Vereador Marcione, porém disse que esse 

modelo de não pagar o décimo terceiro salário foi adotado na ultima gestão, dizendo ser justo o 

funcionário receber o benefício, mesmo que proporcional ao tempo trabalhado, observando que a 

lei deixa a situação em aberto. O Vereador Marcione falou que as garantias constarão nos 

contratos que serão firmados com esses servidores. O Vereador Marcelo esclareceu que a 

Prefeitura não pode contratar, sem que a Câmara autorize a contratação, o que baseia-se em 

Resolução de 2016 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, esclarecendo ainda que contratação 

temporária é permitida pelo Art. 37 da Constituição Federal, porém impõe uma série de 

restrições, sendo que no serviço público o ingresso é exclusivamente através de concurso público, 

mas pode contratar por excepcional interesse público e o projeto diz o que é excepcional interesse 

público, indo ao  encontro do que pede a Resolução nº 003/2016-TCM. Disse concordar com o 

Vereador Marcione só que acredita que não adianta colocar no projeto, pois o mesmo autoriza o 
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município a contratar e a população está tendo entendimento errado, de que estão 

regulamentando as contratações, enquanto que estão apenas autorizando a contratar por 

excepcional interesse público, dizendo que a forma do contrato é prerrogativa do Executivo, 

citando que existe uma decisão do STF de 2015 que confere precariedade aos contratos, que não 

podem ser baseados em servidores efetivos, pois são de excepcional interesse público e possui 

prazo determinado, de modo que essa lei não pode entrar em especificidades que já é decisão 

superior, estando exclusivamente delegando ao Poder Executivo autorização para contratação por 

excepcional interesse público e concordando o que é interesse público, como substituição de 

professor ou necessidade sazonal de contratação temporária, o que é paliativo,  situação que 

somente será resolvida pelo concurso público, que a Prefeita mandou mensagem de que está 

planejando e elaborando as condições para a realização. Falou que esse projeto não resolve tudo, 

porém seria importante, o que quer aprovar em forma de requerimento que a administração 

informe a essa casa até março, quantos cargos, por secretaria, foram necessários à contratação, 

baseado na lei e quem estão ocupando com as respectivas formações, pois tem muitos 

professores que se comprometeram, estão estudando e perdendo suas vagas para pessoas que 

não tem o Ensino Médio completo, o que nesse caso é o poder fiscalizatório da Câmara, porém o 

projeto não pode adentrar sob o risco da inconstitucionalidade, devendo ser bem genérico, 

dizendo que está votando um projeto que autoriza o município contratar, mas a forma que 

contrata depende do Executivo, porém observou que é importante que tenham acesso a 

quantidade de pessoas que foram contratadas para atender outro principio que é o da 

impessoalidade. O Vereador Marcione concordou, porém disse que não poderia deixar de colocar 

a preocupação dos vereadores a respeito do projeto, esclarecendo que estão apenas autorizando 

a contratação e não tirando os direitos dos contratos, que devem constar no contrato, o qual o 

Legislativo deve ter acesso. Falou que a regulamentação do TCM foi baixada em 2016 e obriga os 

municípios se adequar. O Vereador Marcelo falou que é importante que ao se publicar nas redes 

sociais da Casa que coloque que a Câmara autorizou a contratação temporária e não dizendo 

como deve pagar os funcionários, como deve ser o formato de contratação, observando que todas 

as áreas do município precisam de temporários e se não aprovar o município não anda.  O 

Vereador Denilson observou ser uma excepcionalidade e que o Legislativo não pode onerar custos 

para o Executivo. Esclareceu que Resolução do TCM regulamenta e todos os contratos deverão ser 

encaminhados ao TCM para ser sabatinado, cabendo a ele aceitar ou não. Registrou reclamação 

da classe trabalhadora do município quanto à questão salarial, esclarecendo que a Lei de Cargos e 

Salários é de iniciativa do Poder Executivo e para muitos a culpa é dos vereadores, citando que a 

Lei dos Servidores Públicos é de 2007, época do concurso público e somente quem ganhava salário 

mínimo vem sendo reajustado porque não pode pagar valor inferior a salario mínimo, os demais 

não tiveram aumento. Falou que é uma situação que precisa ser revista, sendo os vereadores 

muito penalizados devido a isso. O Vereador Marcione observou ser essa uma sessão 

extraordinária para tratar exclusivamente sobre o Projeto de Lei que trata sobre contratação de 

temporários, devendo deixar os demais assuntos para discutir em sessão ordinária, sobre o que é 

papel dessa Casa e do Executivo, como a Lei de Cargos e salários que é prerrogativa do Poder 

Executivo, porém essa Casa não pode deixar de fazer seu papel, mas devem retornar a pauta do 

dia. O Vereador Denilson enfatizou que quando se referiu a Lei de Cargos e Salários quis apenas 

esclarecer que a iniciativa dessa Lei cabe ao Executivo. O Vereador José Ferreira mencionou ter 

votado em primeiro turno esse projeto, ciente dessa preocupação com relação aos direitos dos 
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trabalhadores, também sabendo que a responsabilidade dessa Casa é votar esse projeto; sabe que 

a partir do terceiro governo desse município os contratados são tratados como “guardanapos de 

papel”, não sendo o que essa Casa quer ver, pois são trabalhadores, cumprem seu papel e 

precisam ser respeitados, cabendo ao Executivo garantir esses direitos e acredita que essa Casa irá 

cobrar para que seja realizado concurso público, o que considera uma decisão inteligente do 

governo realizá-lo, pois tira essa responsabilidade do governo e esse peso de sobre os vereadores.  

Disse concordar com a posição dos Vereadores, mas votou ciente de que a obrigação era votar o 

projeto, cabendo ao Executivo fazer com que os direitos dos servidores sejam respeitados. O 

Vereador Raimundo referindo-se aos direitos dos servidores, citou que quando trabalhou de 

Conselheiro Tutelar não teria direito constitucional a décimo terceiro salário, mas o governo 

municipal manteve o compromisso e pagou o benefício aos conselheiros. Disse não ter 

conhecimento se existe uma lei maior que regulamenta a questão de contratos; havendo, deve ser 

assegurado os direitos e não havendo deve-se observar o compromisso feito pelo governo  com 

cada trabalhador contratado, ressaltando haver a necessidade de celebrar contratos e que se 

garanta os benefícios aos servidores. O Vereador Werles (Herlinho) manifestou preocupação com 

o projeto que estão votando, que autoriza o governo a contratar, mencionando que a população 

não tem conhecimento, razão pela qual é importante ter a população participando, pois irá ter 

conhecimento da real situação. Falou ter preocupação com os contratados, pois quem mora no 

município passou por situações de críticas e muito voltada a Câmara de Vereadores, estando 

aprovando Lei que autoriza o município a contratar e tem conhecimento da necessidade de 

contratar para iniciar os trabalhos, sendo uma situação que cabe muitas discussões, mas cabe ao 

Executivo contratar e fazê-lo com responsabilidade, pois se fizer o contrário poderá causar dúvidas 

a população e futuramente essa Casa poderá está cheia de pessoas criticando essa Câmara. O 

Vereador Marcelo falou que não adianta dizer que o município deve pagar isso ou aquilo, é preciso 

ter orçamento para isso, deve fazer uma previsão orçamentária, fazer uma avaliação do quanto 

precisa contratar, de quanto tem de recurso e fazer contratos que garanta a dignidade do cidadão. 

Falou que sem dinheiro não paga nada, mencionando que o país passa por uma situação difícil e se 

o município não respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal esse ano, não poderá fazer concurso no 

próximo ano, punição estabelecida na PEC do teto de gastos, sendo, portanto hora de colocar a 

casa em ordem, o que pressupõe medidas duras e difíceis de tomar. Disse que a Lei proíbe que um 

servidor tenha vínculo superior a dois anos, pois fica fora do excepcional interesse público e é o 

que determina a Constituição Federal e o caminho para se resolver de maneira definitiva é o 

concurso público e a questão dos temporários vai continuar sendo contratos temporários, e o 

orçamento irá dizer o que pode contratar para garantir a dignidade necessária ao servidor. O 

Senhor Presidente observou que o projeto foi bastante discutido e que não podem dizer quantas 

pessoas o governo tem que contratar, mas estão aqui para fiscalizar, tentar ajudar e cobrar para 

que as coisas não cheguem a um patamar que fique insustentável para o município e colocou em 

votação o Projeto de Lei nº 236/2017 que “Dispõe sobre a contratação por tempo determinado do 

Município de Placas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos 

termos do Inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal e dá outras providências”. Aprovado por 

unanimidade. O Vereador Marcelo falou de sua proposta de Requerimento que acredita ser 

importante para incrementar o projeto para que num prazo de até março a Prefeitura possa 

enviar para a Câmara a relação de todas as contratações feitas, a qual se não puder ser aprovada 

hoje apresentará no dia vinte, ficando para ser apresentado posteriormente. Após o Senhor 
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Presidente comunicou que a Sessão de Abertura dos trabalhos será no próximo dia vinte, 

convidando a todos para se fazer presente, e observando não haver nada mais a tratar, desejou 

uma semana abençoada a todos, agradecendo a presença de todos 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. 
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