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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONVOCADA PELO 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA APRECIAÇÃO EM SEGUNDO TURNO DO PROJETO DE 

LEI COMPLEMENTAR Nº 246/2017, QUE DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE 

CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PLACAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

Às nove horas e quarenta e oito minutos do dia vinte e nove 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 em segundo turno o Projeto de Lei 

Complementar nº 246/2017, que Dispõe sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e 

Remuneração dos Trabalhadores da Educação Pública da Rede Municipal de Ensino do Município 

de Placas e dá outras providências. 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. O Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, 

cumprimentando a Polícia Militar, servidores da educação e demais pessoas presentes. Referindo 

sobre o atraso para início da sessão informou que estiveram reunidos com a assessoria jurídica do 

SINTEPP o qual fez algumas ponderações que serão encaminhadas por escrito a esta Casa, 

ressaltando está sempre aberta ao diálogo, quando irão verificar até onde poderão avançar nas 

negociações, mesmo depois da votação. Apresentou a ordem do dia constituída do Projeto de Lei 

nº 246/2017. Informou haver sido deliberado pela Mesa e acordado entre os vereadores e será 

concedida a palavra na tribuna aos mesmos, passando-a ao Vereador José Ferreira de Carvalho. 

Na tribuna cumprimentou Vereadores, pessoas presentes, comandante da Polícia Militar e 

policiais, ressaltando a importância do trabalho destes e desejando boas vindas, cumprimentando 

ainda o Assessor Jurídico desta Casa e servidores da educação, aos quais disse que estão fazendo 

reivindicações corretas, manifestando sempre ter sido favorável, desde que pacífica e ordeira, 

sugerindo que observem bem, dizendo que sempre querem fazer o melhor, apesar dos pesares. 

Considerando que na sessão anterior não foi concedida a palavra na tribuna, lembrou que a 

Secretaria Municipal de Agricultura realizou um encontro muito importante no ultimo dia vinte na 

Vila Novo Paraíso, reunindo todas as associações, representadas por mais de duzentos agricultores 

que participaram daquele encontro, onde esteve a CEPLAC, EMATER, Secretaria de Agricultura, 

BASA, INCRA e IDEFLOR, agradecendo a Secretaria de Agricultura na pessoa do Secretário Gleison 

Santos, agradecendo ainda a parceria do governo municipal com alimentação e transporte, 

ressaltando a importante para a região, agradecendo, esperando que os agricultores tenham mais 

sucesso e conforto, tendo em vista haver sido colocado pela agencia bancária a respeito das 

negociações para os agricultores que estão com dívidas no banco e sobre o calendário agrícola, o 

que disse ser muito importante para o município, que é quase cem por cento agrícola, ratificando 

agradecimentos ao governo municipal e ao Secretário de agricultura. Mencionou que esteve na 

semana anterior em algumas vicinais, como Cento e quarenta, Cento e quarenta e cinco, Cento e 

cinquenta e um, mencionando ter um trator trabalhando na fazenda do Senhor Zequinha, o qual 

ficou sabendo de acerto com o Secretário de Administração de colocar trator para fazer trabalho 
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em um trecho de cerca de dez quilômetros, manifestando interesse em trabalhar com o governo 

municipal. Disse que se a administração interessar fica mais fácil, tendo em vista que a máquina já 

está no local. Registrou falecimento da mãe do Senhor Chico Nelson, manifestando pesar a toda a 

família e pedindo a Deus conforto. Referindo-se sobre a votação em primeiro turno, ocorrida na 

Sessão anterior do PL nº 246/2017 falou que devido ao resultado da votação alguns comentários 

apareceram nas redes sociais incluindo seu nome de que estava tentando fazer anarquia ou 

campanha antecipada por ter sido contrário a votação, esclarecendo que sua competência não 

chega a esse ponto, dizendo que o voto é livre, podem votar da forma que quiser e ninguém pode 

intervir, estando em um país democrático, embora alguém tenha tentado de certa forma dar 

golpe em nosso país há meses atrás, mas acredita muito na democracia, sensibilidade e 

responsabilidade de cada colega, dizendo que não irá criticar os colegas pela forma que votaram, 

pedindo que considerem seu voto, pois votou consciente do que estava fazendo. Disse que se 

alguma coisa vazou em rede social não foi através de sua pessoa, pois é um simples agricultor e 

quando não está visitando as comunidades está cuidando do seu trabalho e que não aprendeu 

mexer em computador e pouco em celular, de modo que vazamento de informações não partiu de 

sua pessoa, tendo sua consciência limpa. Enfatizou ser ultima sessão desse semestre, tendo 

gostado de trabalhar durante esse período com os colegas. Disse ter havido essa contradição, mas 

que estava claro que a forma iria desagradar alguém, enfatizando estar satisfeito, mesmo sendo 

esse final de semestre um pouco tumultuado, dizendo ter uma boa equipe e que Placas escolheu 

onze cidadãos que tem responsabilidade, prometendo que nunca fará trairagem nem com o 

Governo, nem com os colegas, mencionando ter falado desde cedo a sua posição e manterá até o 

ultimo minuto. Desejou um ótimo recesso a todos, lamentando por alguma situação que não foi 

do agrado de todos, desculpando-se por aqueles momentos em que foi falho e esperando que 

possa voltar trazendo o melhor para esta Casa e este município. Agradeceu ainda todos os 

colabores desta Casa e a oportunidade. A seguir o Senhor Presidente cumprimentou o advogado 

do SINTEPP Gleison Pontes, Secretário de Agricultura, Dra. Mara e Vice Prefeito Beto Dantas, 

desejando boas vindas. A seguir foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando cumprimentou 

Vereadores, Policiais Militar, Professores e demais pessoas presentes. Referiu não ter partido 

desse governo a ideia de mudar a Lei nº 166, mas no governo passado já se falava dessa 

necessidade por pessoas de dentro do governo, manifestando ser de acordo, pois há necessidade 

de fazer mudanças dentro da Lei e manterá sua posição, porém quando o projeto veio para esta 

Casa manifestou-se não estar de acordo com a forma que foi apresentado e cobrou que fosse feito 

acordo com a categoria do SINTEPP, Administração, Secretaria e Vereadores, posição também 

cobrada pelos demais vereadores, tendo a Prefeita atendido até onde achou que cabia e o que 

conseguiu avançar foi com mérito e esforço e que em nenhum momento Vereador fez algo 

tentando prejudicar a categoria. Enfatizou ter sido uma semana tumultuada em que os vereadores 

foram criticados, não condenando os professores que fizeram manifestação, pois são livres, 

concordando que se faça quando necessário, mas não da forma que foi feito, citando que a 

comissão negociou com os vereadores, chegaram a um entendimento e quando voltou com a 

classe dos professores voltou com mentiras contra os vereadores que estavam tentando ajudar, 

dizendo que se não fizeram mais foi porque não estavam ao alcance dos Vereadores, mas se 

empenharam ao máximo para fazer, lamentando por uma meia dúzia pensar ao contrário, tentar 

fazer política e usar os professores, mencionando que participaram do projeto os Vereadores dos 

partidos SD, DEM, PMDB, PSDB e PSC, não vendo nenhum membro do partido do vereador José 
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Ferreira – PT, ressaltando não estar criticando seu voto, pelo contrario, pois se tem vontade de 

votar contrário é livre para fazê-lo, mas representantes do PT foram os que fizeram toda a 

baderna, tendo ouvido professores dizer que estão envergonhados pelo manifesto que fizeram, 

pois foram induzidos por alguém para fazê-lo, não culpando os professores, mas quem incentivou 

a fazer de maneira que não queriam, tendo vários se retratado, pedido desculpas, enfatizando que 

tudo que fizeram foi para melhorar as condições. Referindo-se a áudios que foram divulgados 

falou que em nenhum momento faltou-se com o respeito ou denegriam a imagem dos 

professores, mas falavam em favor destes. Falou que na votação do projeto em primeiro turno foi 

agredido, citando que tinha um pedaço de ripa nesse ambiente, mencionando que tinha 

professores sendo incentivados a fazer coisas que talvez não quisessem fazer. Enfatizou manter 

sua posição, certo de que seu voto não está prejudicando a categoria, o que com o passar dos dias 

será entendido por alguém que vê de forma diferente. Desejou uma ótima semana a todos, e 

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

agradeceu a Deus pela oportunidade de estar nessa Casa. Cumprimentou os Vereadores, 

servidores da educação e demais pessoas presentes, destacando a presença do Vice Prefeito-Beto 

Dantas, do Secretário de Agricultura-Gleison Santos, do advogado do SINTEPP-Dr. Gleison e Major 

Marcio. Referindo-se sobre situação ocorrida nos últimos quinze dias em torno da Lei 166 e PL 

246, apresentado pela Prefeita no dia nove de junho falou que as vezes os vereadores erram em 

alguns pontos, dizendo que tão logo que foi protocolado se tivessem rejeitado e feito com que 

essa negociação partisse do Executivo para com a categoria não sabe se teria avançado como o 

Legislativo avançou, mas seria o correto, porém disse que nesses dez dias os vereadores, 

principalmente os da cidade batalharam muito para que o projeto chegasse ao ponto que está, 

tendo certeza que não foi da forma que os professores e o pessoal de apoio gostaria, mas que 

entendessem, não os desculpassem ou chegassem as redes sociais, agradecendo pelo que fizeram, 

pois tem certeza absoluta que o que os vereadores fizeram não foi o melhor para os professores, 

tendo consciência disso e se não votou contra o projeto em primeiro turno foi porque fez parte de 

uma negociação, juntamente com os vereadores e executivo, avançando em muitos pontos, mas 

em três cruciais, de fundamental importância para os educadores e pessoal de apoio, sendo hora 

pedagógica, lei de 2011, a respeito da qual podem entrar na justiça que irão conseguir, a jornada 

de trabalho que passou de seis para oito horas, enfatizando que avançaram muito com o 

Executivo, questionando como uma servente, merendeira ou auxiliar administrativo teve o salário 

reduzido e a carga horária aumentada. Disse que batalharam a respeito, foram denegridos, 

chamados de Judas, assim como sabe que continuarão a ser chamados, mas não irão baixar a 

cabeça, mesmo podendo ter se acabado politicamente, porque assumiu a responsabilidade de 

reformular o projeto, mencionando que com esse novo projeto uma servente terá que contratar 

uma secretária do lar para cuidar da sua casa, ressaltando terem se preocupado, mas não 

conseguiram avançar nesse ponto, como a hora relógio dos professores das séries iniciais que é de 

uma hora e das séries finais quarenta e cinco minutos, sendo três pontos elencados que batalhou 

bastante, mas não conseguiram, sendo estabelecido um nível para que a folha seja pagável, assim 

como o transporte escolar, para que não chegue na metade do ano e a Secretaria de Educação 

não esteja com pires na mão pedindo ajuda ao FPM para complementar a folha da educação. 

Mencionou ser do conhecimento de todos que a folha da saúde também não é pagável, 

enfatizando não estar misturando as coisas ou justificando o injustificável, apenas informando. 

Mencionou que passaram dias em discussões com o Executivo e a comissão do SINTEPP, 
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repassando informações que na maioria das vezes não foram repassadas para a grande maioria, 

sendo omitidas situações. Citou que no domingo o SINTEPP divulgou informativo que acabava com 

tudo que os vereadores tinham feito em aproximadamente dez dias de negociação, quando diziam 

que não tinham feito absolutamente nada, mencionando que nos três pontos já referidos não 

conseguiram avançar, mas avançaram em outros que não foi do contentamento da categoria, 

podendo propor algumas situações como o advogado da classe solicitou, porém disse que foram 

denegridos, é da categoria, mesmo podendo não representar, mas estão representados pelo 

vereador Branco (José Ferreira), o qual não fez parte da negociação, votando contra o projeto. Aos 

colegas do Democratas disse que o ex-secretário de Administração, Sr. Rondinele, pressente na 

sessão anterior ficou devendo pessoal da Infraestrutura, Administração, deixou rombo nos cofres 

públicos e estava carregando comida e água para o pessoal da educação e ninguém lembra disso. 

Falou que o último secretário de educação pegou o recurso público deixado nos cofres pelo Rilson, 

em setenta dias a frente da secretaria e deixou a situação complicada, não pagando o décimo 

terceiro, “vazou” para Santarém e hoje está nas redes sociais denegrindo os vereadores do 

partido. Disse que não quer que a população tenha memória curta, mas longa, que não deixaram 

o projeto como a categoria gostaria, mas fizeram o que foi possível em dez dias de negociação, 

mantendo seu posicionamento, fazendo o que pode. Desejou excelente semana a todos, e 

agradeceu a oportunidade. A seguir usou a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Enfatizou que nesse período em que estiveram 

trabalhando a respeito do projeto se reuniram várias vezes com a comissão do SINTEPP, 

alcançando em torno de setenta a oitenta por cento, trabalho que disse não ter sido reconhecido 

por alguns, tendo em vista que no final de semana saiu um folheto na rua onde dizia que esta Casa 

não contribuiu em nada, dizendo ter os vereadores trabalhado, talvez não da forma que a 

categoria gostaria. Referiu que falou-se que vereadores pegaram propina, tendo sido citado em 

grupo que Vereador do PSDB comprou até carro, dizendo que sendo trabalhador tem direito de 

comprar um carro, o que é possível ser feito com mil reais em Santarém, ressaltando achar injusto 

julgá-lo, enfatizando que se comprou foi trabalhando honestamente e ainda vai pagar, citando ter 

feito um empréstimo no Banco da Amazônia no valor de sete mil reais. Falou que só Deus pode 

julgar, pois Ele é justo, devendo tomar cuidado ao julgar. Disse que erraram em alguns pontos, 

mas a classe deve reconhecer que em alguns pontos estão sendo injustos para com essa Casa, que 

está procurando fazer o melhor, com transparência, o governo também foi transparente, a 

comissão que representa o SINTEPP tinha a melhor ferramenta em mão, que é a folha de 

pagamento. Disse que concluiu-se que havia necessidade de fazer ajustes básicos, o que foi feito, 

acreditando que no decorrer do ano os vencimentos serão pagos em dias, o que seria pior se a 

parte dos quarenta por cento estivessem reivindicando seus pagamentos e que está certo de que 

esta Casa fez o melhor para garantir que os direitos sejam mantidos. Desejou um bom dia a todos, 

e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Vilmar Ferreira da Silva, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes, agradecendo a presença da polícia, advogados e o presidente do 

PSC - Sr. João. Falou que nos últimos dez dias foram incansáveis para alcançar o objetivo almejado 

para que todos tivessem seus salários dignos. Falou que quando o projeto chegou, como um 

“abacaxi verde” para descascar nos dentes, juntamente com os vereadores tentaram fazer o 

melhor, não tendo sido fácil a negociação, tendo sido chamada a prefeita para reunir, sendo 

ignorado, porque estava lutando pela classe dos professores. Disse que quando chegou o 

orçamento do primeiro projeto que era de mil e duzentos a mil e oitocentos reais, o qual não 
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votaria e juntamente com os demais vereadores buscaram um objetivo que não era o esperado, 

mas que melhoraria para todos, dizendo que tinha medo de que quando fossem para a justiça 

com aquele projeto, que acontecesse como aconteceu em vários municípios e hoje alcançaram 

certos pontos que podem entrar na justiça, como as horas pedagógicas que irão ganhar e 

melhorar o salário de todos. Dissse ter certeza que conseguirão na justiça o que não conseguiram 

nas negociações com a Prefeita Municipal, enfatizando que as horas, da jornada dos quarenta por 

cento, não sabe se irão conseguir, mas as horas pedagógicas conseguem na justiça. Falou que têm 

lutado para melhorar esse projeto para que os professores tenham dias dignos. Disse que fizeram 

o melhor, lutando pela categoria, dizendo que seria fácil dizer que não votaria o projeto ou votaria 

contra, mas lutaram, não ficando como esperavam, mas juntos para defender esses profissionais e 

ajudar na forma que for possível. Colocou-se a disposição, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o 

Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Mencionou haver participado desses dez dias de negociação, quando travaram uma discussão 

entre legislativo e categoria e esta Casa intermediando junto ao governo, porque não houve esse 

consenso entre categoria e sindicato, dizendo que em nenhum momento se arrependeu de ter 

feito parte dessa negociação e ter votado favorável ao projeto, tendo assumido essa 

responsabilidade, pois tinha certeza que com essa Casa tinha mais a ganhar do que com o 

Executivo, pois se tivessem certeza que ganhariam mais em uma luta do que com este teriam 

saído e dado suporte a uma negociação entre a categoria e o governo municipal. Ressaltou ter 

sido chefe de gabinete na gestão passada por três anos e meio e sempre negociou com o 

sindicato, que juntamente com o então Secretário de Educação e hoje Vereador Marcelo sempre 

valorizaram os profissionais da educação e fazendo as negociações de reajuste salarial. Disse que 

foi com essa mesma responsabilidade que agiram nessa Casa de Leis, dizendo que queriam ter o 

poder de caneta e de ordenar despesas que sairiam felizes dessa briga, mas que existem partes 

dessa negociação, câmara, categoria e Executivo. Falou que se não tivesse entendimento da 

necessidade de reajustes estaria indo contra seus próprios princípios, pois passou três anos e meio 

em uma gestão e sempre soube da necessidade de mexer, observando que a gestão municipal 

passou esse período investindo na educação trezentos e cinquenta mil reias ao mês do FPM, o que 

engessa a Prefeitura, não permitindo levar uma melhor qualidade de vida para os agricultores e 

transporte escolar para seus filhos, pois não trabalham só com a política de bons salários, mas 

com a qualidade no transporte escolar, pois assim se faz uma boa educação. Disse que não estão 

felizes com o resultado dessa negociação, podendo ter alcançado mais, porém disse que lutaram 

até onde puderam chegar suas limitações, não se escondendo do sindicato ou de discutir o PL 246, 

mencionando que em alguns dias se reuniram até três vezes com o sindicato, saíram vinte e duas 

horas desta Casa porque queriam o melhor, lamentando porque não conseguiram agradar a 

categoria, porque o bom era não mexer, mas não conseguiriam. Falou que as redes sociais é usada 

por cada um do jeito que acha melhor, mas que as críticas não o fazem abaixar a cabeça e não faz 

mudar o seu compromisso nesta Casa e cumprirá pelos quatro anos com responsabilidade, assim 

como quando estava na Prefeitura quando valorizaram e pagaram os salários desses funcionários 

em dias. Registrou repudio as ações do ex-secretário de educação, do DEM, seu partido, por dizer 

em redes sociais que os vereadores desse partido deveriam se portar em oposição a esse governo, 

assim como ao ex-secretário de administração, o qual gostaria que estivesse presente, que estava 

na segunda-feira dando uma de bom moço no meio do povo, querendo se aproveitar da situação. 

Disse também ao ex-vice prefeito que passou quatro anos sem prestar um serviço público a essa 
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comunidade e na segunda-feira também estava querendo dar uma de bom moço e querendo tirar 

proveito político,  dizendo que a população deve ver esses aproveitadores de momento porque 

estão aqui só nesse momento, quando poderiam estar desde o inicio, brigando para que 

conseguissem alcançar um resultado final, devendo permanecer com a cabeça erguida. Disse não 

ter medo do que fez, que cumprirá seu mandato pelos quatro anos nessa Casa quando serão 

avaliados novamente, tendo consciência de que foi o povo que os colocou nesta Casa e tem o 

poder de tirar se achar que não contribui para a comunidade e sairá de cabeça erguida. Falou que 

quando votou favorável a proposta da Comissão de Educação, Saúde e Redação Final foi para não 

votar ao Projeto de Lei Complementar nº 246 original, porque se mais cinco dos vereadores votam 

contra ao substitutivo seria colocado em votação o projeto original que jogaria na lama os 

dezesseis anos de profissão de cada um dos trabalhadores e foi com o pensamento de estar 

contribuindo, não da forma que os agrada, mas da forma menos pior para a categoria, mas espera 

que a curto prazo essa administração possa se reerguer financeiramente e sentar com o sindicato 

e negociar melhorias futuras nos salários desses profissionais, pois passam por um momento que 

precisam resolver e buscaram a responsabilidade de juntos resolver esse problema, pois para isso 

que foram colocados nesta Casa e não podem se omitir devido a opinião popular de fazer aquilo 

que aos olhos de muitos seria o correto, mas que futuramente pagariam o preço atrasando os 

salários, por não garantir um transporte escolar. Disse sair dessa votação de cabeça erguida, assim 

como andará nessas ruas, não terá vergonha de ir às escolas e discutir com cada um profissional o 

que fizeram nesta Casa nesses dez dias, que foram de muito trabalho, de muita luta, pensando 

como pai de família, como educador, mas não conseguiram fazer o que esta Casa queria, 

enfatizando que bom para os vereadores seria votar um projeto dando aumento, pois aumentaria 

o ibope político, mas da forma que o fizeram saberiam que seriam criticados por essa classe. 

Lamentou por algumas pessoas aproveitarem o momento para querer se promover politicamente, 

dentre estes, membros do próprio sindicato, pois nesses momentos todos querem tirar proveito, 

mas devem agir pensando no bem da categoria, em negociar e buscar melhorias para essa classe. 

Disse que votará em segundo turno favorável e se colocou a disposição de todos para está 

dialogando, prestando esclarecendo para que tenham entendimento de tudo e dos passos e 

avanços que deram nesses dez dias, não sendo felizes na carga horária e horas pedagógicas. Disse 

ainda que chegaram a esse ponto, não porque têm o poder da caneta, mas porque negociaram 

direto com a administração e tudo que fizeram nesse projeto foi com autonomia, autorização e 

aval da administração municipal, caso contrário não teriam saído do zero. Agradeceu a Deus por 

esse primeiro semestre, do qual estão saindo de cabeça erguida e com a sensação de que fizeram 

um excelente trabalho, pedindo que abençoe a cada companheiro durante esse recesso, 

retornando daqui a trinta dias os trabalhos e continuar representando a comunidade, e agradeceu 

a oportunidade. Adiante foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou 

Vereadores, policia, educadores e pessoas presentes. Lembrou que há poucos dias o Vereador 

José Sandeney falava nessa tribuna dos julgamentos do legislativo, dizendo que erraram a partir 

do momento que compraram essa briga com executivo e Secretaria de Educação, trazendo-a para 

o Legislativo achando que seria a melhor forma de contribuir e ajudar, já que o Executivo não teve 

esse diálogo com a categoria. Enfatizou ter feito parte dessa negociação nesses dez dias, 

cumprindo o compromisso feito, negociando e dialogando com aqueles que foram eleitos para 

defender a classe, ressaltando tristeza diante da situação, pois passou dias horríveis, como nunca 

tinha passado na sua história, lamentando por não poder ajudar da forma que a categoria quer, o 
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que é um direito da classe, ratificando terem errado quando compraram essa briga, que tem 

coisas que não estariam ao alcance dos vereadores e não poderiam resolver, mas garantindo a 

todos que tudo que fizeram foi pensando nesses trabalhadores, trabalhando, reformulando todo o 

projeto, o que está registrado em atas, das melhorias conseguidas. Falou que pecaram por não 

terem participado das assembleias da categoria informando o que tinham conseguido, mas 

acredita que esses profissionais merecem mais do que conseguiram e todos que participaram foi 

com o entendimento de ajudar a classe, mencionando está passando por vilão, mas o que 

interessa é ter sua consciência limpa diante da sociedade e poder falar isso com firmeza e diante 

de todos comentários em redes sociais envolvendo seu nome desafiou a apresentar reivindicação 

sua ou baixaria de sua parte e que prove que se vendeu ou que foi comprado pelo Executivo. 

Falou que são avaliados pela sociedade por cada trabalho feito e acredita que agora foram 

reprovados diante da sociedade, sendo o seu sentimento diante de tudo que propuseram 

mediante essa situação, tendo sido os vereadores avaliados, julgados, condenados, arrastados e 

difamados diante de toda a sociedade, quando todos quiseram ajudar, porém disse seguir sua vida 

tranquila, consciente do que fez e do que trabalharam nesses dez dias e mesmo sendo reprovado 

irá continuar trabalhando e tentando ajudar e não baixará a cabeça diante da sociedade, porque o 

que vale é a consciência e a sinceridade. Mencionou a importância da Casa cheia, não somente 

pela classe da educação, acreditando que mais desafios virão pela frente, podendo futuramente 

estar cheia pelos profissionais da saúde, pelos agricultores e irá tentar contribuir da melhor forma 

possível, mas a população que fará avaliação. Agradeceu a Deus pela oportunidade de está em 

mais uma sessão, pela presença de cada um, dizendo que continuará de consciência tranquila, 

pois tudo que conseguiram progredir foi pensando nos profissionais da educação. Desejou um 

bom dia e boa semana a todos e agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador 

Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu 

a Deus por estar mais uma vez nesta Casa, dizendo ter orgulho de fazer parte desse parlamento, 

mencionando que poderia não estar nesta Casa nesta e na sessão passada, tendo em vista que sua 

mãe que reside em Vitória – ES não está bem de saúde e ter se programado há cinco meses para 

estar com ela, citando que estará viajando novamente no sábado, podendo ter justificado a 

ausência, mas estaria negando e abdicando de um trabalho outorgado pela população. 

Compartilhou dos pronunciamentos dos Vereadores José Sandeney e Marcione, solidarizando-se 

com a classe de educadores, ressaltando ter sido professor neste município e ser pedagogo, ter 

sido eleito Vereador no ano de 1996, assumindo em primeiro de janeiro de 1997 e sempre teve 

sua vida pautada com transparência, honestidade e sempre trabalhando honestamente e assim 

continuará e que todos conhecem sua vida, seus bens e muitas vezes, pessoas se excedem em 

falar que fulano roubou, pegou dinheiro ou outro bem. Concordou com os colegas, dizendo que 

votou e votará novamente o projeto e quer estar presente para cobrar do governo municipal que 

cedeu nas negociações com os vereadores e irão cobrar para que haja uma melhor gestão, pois se 

não houver de nada valerá o que fizeram pelos profissionais da educação e havendo necessidade 

de fazer emendas nesta ou em outras para melhorar e dar condições estará a disposição para 

analisar com responsabilidade e não fugir do mandato que lhe foi outorgado, em todas as classes. 

Disse ser cidadão placaense com orgulho, orgulho do município e de sua população, não podendo 

deixar de mencionar os problemas que existem a nível de Brasil, que vive momento de recessão, 

assim como o município e devem ter a capacidade de avaliar a lei que foi votada. Mencionou que 

a lei do concurso de 2007 foi realizada, parabenizando os profissionais que evoluíram em seus 
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estudos, com pós graduação, mencionando que a lei anterior não amparava os profissionais em 

suas progressões, o que será garantido com essa nova lei, que poderiam vetar e a categoria entrar 

na justiça, o que ocorreu em vários municípios que estão até hoje brigando, sem solução. Disse ter 

a consciência tranquila do dever cumprido e certeza de que posteriormente os profissionais irão 

refletir e entender saber que os vereadores foram responsáveis por essa lei, que espera seja para 

o bem, pois não gostaria de futuramente, trabalhadores virem para esta Casa para afastar 

prefeita, por tê-los deixado sem salários. Enfatizou respeitar a greve que fizeram e atitude da 

maioria e não da minoria que tentaram jogar na lama nome de pessoas de bem, pois não é assim 

que se demonstra democracia, mas com respeito, ordem e decência e permanecerá junto para 

defender o melhor para todos, e agradeceu. A Seguir usou a tribuna o Vereador Marcelo Wilton 

Rodrigues Leal, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Falou sobre o verdadeiro 

estadista, aquele que não se deixa levar por conversas, por acusações infundadas, se coloca acima 

de tudo, representando o estado e o dever a que foi incumbido. Disse que talvez alguns não 

saibam ou saibam e não gostam de usar desse artifício, mas acredita que tudo é pedagógico, 

aprendemos e evoluímos e nos tornamos pessoas melhores, dizendo ser assim que entende a vida 

e aprende com ela e com as acusações verdadeiras ou não, o que não é motivo para que tenha 

raiva e nem persiga ninguém, pois isso não faz parte de sua história. Enfatizou ser necessário 

detalhar esse processo, destacando que não foi o legislativo que propôs mudança total no projeto, 

tendo em vista que do ponto de vista legal é o Executivo que faz, pontuando que o processo de 

negociação com o Executivo não existiu, pois deveria desde o inicio do ano ter aberto uma 

negociação com os servidores para que chegasse aqui com alguma coisa encaminhada, o que não 

foi feito, entrando o projeto nesta Casa e cabe aos vereadores fazer a parte que lhes competem, 

mencionando que o processo negocial tem duas partes, tendo de um lado os servidores 

representados pelo sindicato, que está para representar os servidores e nesse processo negocial 

caminha, conversa, briga e essa Casa em nenhum momento deixou de receber, de conversar, de 

levar até o Executivo as proposições encaminhadas a esta e quem participou ativamente desse 

processo sabe disso, deixando claro que quando chegasse a um meio termo, mesmo que não 

agradasse a ambos iriam votar, enfatizando que a proposta atual não é a que agrada ao Executivo, 

pois a que agrada é a proposta original, mas o projeto também não agrada a categoria, mas 

chegaram onde poderiam chegar e irão aprovar na forma que puderam chegar, porque isso faz 

parte do processo democrático e a Casa é constituída por Leis, cabendo aos vereadores seguir esse 

processo, mencionando que esse processo tramitou por mais de dezesseis dias e não houve 

nenhuma emenda ou proposta individual de vereador, mas a Comissão em processo negocial 

constituiu um substitutivo que se não é o que está a contento de cada um, é o que construíram 

como possibilidade nesse momento, à luz do orçamento e à luz das despesas que projeta, 

ressaltando que a votação nada mais foi do que selar aquilo que foi construído ao longo desse 

dias, ressaltando admirar a postura do Vereador Branco (José Ferreira) que sempre foi a mesma 

desde o início, mas falaram que iriam negociar, melhorar o projeto, por que por trás dessas coisas 

tem outras, como ADIN – Ação Direta de Inconstitucionalidade e que tinha uma pronta para entrar 

e que negociaram para caso chegue a um acordo para que esqueça essa ação, havendo muita 

coisa por trás desse processo e que não queriam, assim como não queriam que voltasse para a 

Prefeitura, pois estão no direito de permanecer na 166, também não queriam que aqueles que 

conquistaram o nível superior voltassem para o nível médio e negociaram, partindo de um ponto e 

chegando a outro ponto, a outro projeto, que se não é o ideal, foi onde puderam chegar, pois é 
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assim que se negocia e negociação não é algo fácil e as pessoas estão no direito de fazer suas 

criticas, com as quais não se importa e não se abala, pois sempre se portou nesse município como 

um estadista, nunca levando para onde foi mágoas, rancores e perseguições mesquinhas que uns 

insistem em fazer, todos trabalhando dentro de um ato de confiança e fizeram um bom trabalho, 

dizendo que assim se portou, se porta e continuará se portando na vida pública, a avaliação se faz 

no futuro este já se encarregou algumas vezes de dar resposta e dará. Falou que hoje modificar, 

reestruturar não é uma ação desse governo, mas uma ação de estado, todos estão fazendo, 

mencionando que a partir do momento que se colocou o dispositivo no Plano Nacional da 

Educação virou uma bola de neve, a partir do momento que o país passou a alinhar-se 

descendente de crescimento todos continuaram a fazer e vão fazer, dizendo que igual veio, voltou 

todo mundo, foi catastrófico e o que não podem fazer é usar esse instrumento para resolver 

problemas pessoais, pois isso não é ser estadista, isso não é democracia, mas todos tem direito a 

livre manifestação, mas não podem deturbar o processo, usar da prerrogativa de uma classe para 

resolver problema que não é da classe, dizendo que sua posição é nesse sentido e o processo todo 

foi contaminado por guerra de egos, de alguns poucos que não é PT ou do SINTEPP, pois gente boa 

e ruim tem em todos os partidos e profissões, ressaltando ser admirador dos professores,  

reconhecendo o papel que cada um faz aqui e sempre se portou assim, como estadista e como 

republicano tem que entender o momento e sentar pra resolver e esta Casa está tentando 

resolver. Disse que governo e professores não ficaram satisfeitos, mas foi ao que puderam chegar, 

enquanto intermediadores do processo e que cada um faça o juízo que lhe couber, mas que 

entenda as coisas como realmente são; guerras de ego, estudos que não condiziam com a 

realidade foram trazidos a essa Casa e teve o efeito reverso que era para provar que dava, acabou 

provando que não dava e ouviram tudo, quando discordaram, falaram na cara, olho no olho, pois 

falar por longe, dizer por fora, inventando dados, talvez no sentido de prejudicar quem nunca 

prejudicou ninguém, mas já se acostumou vindo de certos atores que compõem a sociedade 

placaense, que insistem ao longo dos tempos em rodar e não sair do lugar. Falou que outro 

problema foi vazamento de áudio de grupo privado, proposital, que atrapalhou o processo que 

nada mais é do que crime entrar em um grupo privado, tirar conversas descontestualizadas e jogar 

em outros, questionando se isso interessa ao acordo. Falou que desde o inicio tem gente 

querendo que não tenha acordo e usam de todos os artifícios para isso. Disse que respeita, pois é 

direito de cada um fazer aquilo que entender, mas é necessário pontuar para que as pessoas 

entendam o sentido da coisa. Disse que alguns não lhe deixaram nem ler o relatório da Comissão, 

enfatizando que se estivesse pagando o problema seria do governo, falando, pois está vindo de 

um governo que inúmeras vezes saiu com um pires na mão para pegar recurso para pagar a folha, 

ressaltando que essa discussão de ordem técnica não houve, de sentar, discutir o projeto em 

tramitação, melhorar o projeto, acontecendo nos últimos três dias que houve uma predisposição, 

concordando que o projeto ainda tem erros, mas que buscou-se a necessidade de serem ágeis 

pelo processo legislativo, mas não deixaram de conversar, de dialogar e não deixarão, não se 

tratando de sobrar dinheiro para estrada ou para isso ou aquilo, mas da educação se pagar, as 

outras áreas tem suas dinâmicas de financiamento, porque se não se pagar pode ser qualquer um 

que vai atrasar o pagamento, ressaltando ser fácil dizer “eu fiz” dizendo não ser uma discussão 

republicana, mas a necessidade de fazê-lo e estão fazendo, não sendo o ideal, mas foi até onde 

puderam chegar, concordando que faltou discussão de ordem mais técnica para que pudesse 

melhorar ainda mais o projeto, amarrar ainda mais as pontas, porém chegaram onde puderam, o 
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que não resolverá a situação financeira e se não tiver gestão responsável, capacidade de 

gerenciamento e captação de novos recursos, poderá acontecer novamente, por isso o projeto 

teve dez votos, quando a base do governo é seis, pois não se trata de base de governo, porque 

isso é discurso mesquinho, de governo, de oposição, mas de uma necessidade real para o 

município, de uma ação de estado que precisava ser feita, de uma emergência e não está 

colocando a “mão no fogo” para avalizar os gastos do governo até o dia de hoje,  porém disse que 

em linhas gerais, pelas projeções é onde conseguiram chegar e irá continuar nesta Casa, fazendo 

seu papel, sem acusações infundadas porque essa é a posição de um estadista, de um democrata 

e de um republicano que pensa no município, mas não se calará ou baixará a cabeça, porque a sua 

história fala por seus atos e não são duas ou três pessoas que vão maquiá-la e  que continuará 

sendo o de sempre, dizendo quando estiver errado ou certo, pois foi assim que aprendeu. Deseja e 

concorda que os professores devem fazer o que lhes couberem nesse processo, enfatizando nunca 

ter visto na história desse país uma greve contra o legislativo como aconteceu neste município, 

pois não viu pneus sendo queimados em frente a nenhuma secretaria, questionando as razões, 

pois mesmo que a categoria não tenha gostado dos resultados foi quem teve disposição para 

dialogar, de crescer e melhorar o projeto. Enfatizou que continuará nessa Casa, no seu mandato, 

enquanto lhe couber, fazendo o seu papel, achando o que é bom para o município, não se 

tratando de briga entre partidos, mas de uma ação necessária que seja quem for que estivesse, 

faria. Ratificou sua posição e sua posição nesta Casa fazendo seu papel, sem perseguir ninguém. 

Desejou que todos tenham uma excelente férias e um restante de ano bom, e agradeceu. Após 

manifestou-se o Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues. Falou que esse projeto, 

da forma que está sendo votado foi o mais próximo do que a categoria queria, mas não significa 

que seja uma aprovação definitiva, mencionando que foi mudada em vários aspectos através de 

emendas propostas e ter visto na segunda-feira a revolta no olhar de cada um, enfatizando que a 

Prefeita pode fazer essa lei “vingar”, sugerindo a categoria que peça para que vete e entrem na 

justiça. Falou que nenhum advogado diz antecipadamente que uma causa será perdida e que 

prova disso é o que está acontecendo em Brasília, onde alguns estão atolados até o pescoço na 

lama e continuam dizendo que estão certos. Falou que esta Casa aprovará a lei, mas na hipótese 

de ser vetada pela Prefeita, retornará a esta Casa novamente que votará os vetos, devendo a 

categoria definir o que acha melhor. Falou que se não fizeram o ideal para a classe, também não 

está o ideal para o Executivo, sugerindo que peçam a Prefeita que vete, caso não concordem com 

o que foi feito, ressaltando que os vereadores tinham medo de algumas situações e tudo que 

fizeram foi para ajudar a classe. Solidarizou-se ao Vereador Raimundo, mencionando haver 

chegado nessa região no ano de 1982 e sempre trabalhando e quando comprou o primeiro carro 

no ano de 1987, na época filiado ao Partido dos Trabalhadores pessoas falaram que havia ganhado 

e posteriormente “todos que compram estão ganhando”, nunca conseguindo comprar, pois 

quando o fazem, sempre tem alguém para dizer que esta ganhando, porém disse que o que vale 

no ser humano é ter consciência do que está fazendo. Referiu haver sido dito na última sessão que 

Vereador não faz nada e ganha muito e professor ganha pouco, concordando, porém disse que 

muitos destes estão periodicamente em seu gabinete pedindo ajuda, dizendo não ser obrigação 

do Vereador ajudar, mas para muitos se ajuda é porque está roubando e se não ajuda é porque é 

miserável, assim como acontece com vários outros setores do município que constantemente 

estão pedindo ajuda aos vereadores, como diretores de colégios e Casa Familiar Rural, podendo 

provar o que está dizendo, mas dizer que estão roubando é fácil o difícil é quando se tira algo dos 
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professores, com o que concorda que está errado, dizendo que não é o que nem a categoria, nem 

os vereadores querem, mas foi o que conseguiram. Sabe que a categoria não precisa apoiar 

nenhum dos vereadores, com exceção do Vereador José Ferreira que ficou do lado da classe. 

Lembrou que há um ano atrás estavam com salários atrasados e nesta Casa “pedindo a cabeça” da 

secretária e ajuda para resolver o problema e alguém do SINTEPP estava junto achando que estava 

ruim e quando passou a fazer parte da secretaria calou-se, da mesma forma que se algum dos que 

hoje estão dizendo que está errado for para a secretaria vai se acomodar, como já aconteceu 

anteriormente, falando não pelo governo. Falou que o que fizeram, poderá ser ou não 

reconhecido e que não estranha de ser chamado por nomes estranhos. Falou que se algum dia a 

categoria achar que esses vereadores podem ajudar, estarão a disposição até o final do mandato, 

pois se não conseguiram ajudar dessa vez, pediu não que aceite, mas que julgue conforme cada 

um achar. Após colocou em votação a ata da Sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade 

e passou a apreciação em segundo turno do Projeto de Lei Complementar nº 246/2017, que 

Dispõe sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da 

Educação Pública da Rede Municipal de Ensino do Município de Placas e dá outras providências. 

Colocado em votação o projeto de Lei complementar em segundo turno. O Vereador José Ferreira 

de Carvalho votou contra, justificando conforme votação em primeiro turno. Os demais 

vereadores votaram favoráveis. Declarou, o Senhor Presidente, aprovado o projeto por dez votos 

favoráveis e um contra, 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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