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Ata da (1)ª primeira sessão extraordinária do (2)º segundo ano do (1)º primeiro 

período referente a (15)ª décima quinta legislatura realizada aos quatro dias do 

mês de abril do ano de dois mil e vinte dois (05/04/2022) às (9:00) nove horas, 

horário regimental no plenário da Câmara Municipal de Santana do Araguaia, 

Estado do Pará. Presidida pela vereadora Rosa Mônica Brito Franco, do (1)º 

primeiro Secretário Elnatã Alves da Silva e do (2)º secretário senhor Alexandre 

Soares Bezerra. Pela chamada nominal constatou-se a presença dos Edis: 

Anderson Alves de Souza, Dennes Henrique Rodrigues Silva, Elivany Martins 

Silva, Glaucione Silva Costa, Felipe Bringel Oliveira, Fernanda Raquelle S. de 

Toledo,  Isaias Souza Neto,   Nailma Silva Aquino, Sara dos Santos Soares  . 

Havendo "Quorum" exigido por lei, a senhora Presidente convida a senhora 

Fernanda para preceder a oração inicial onde proclamada a palavra que está em 

Josué 1, verso 8,  para que possamos ter em mente de que o livro pra termos 

como manual da vida seja a Bíblia sagrada, em seguida a oração universal . 

Continuando, é realizada a leitura da matéria da ordem do dia a saber:  Parecer 

Conjunto das Comissões  de Legislação, Orçamento e Educação, Favorável a 

aprovação do  Projeto de Lei nº 876/22 .Após a leitura, houveram alguns 

questionamentos pois as comissões haviam se reunido com a classe, o 

Secretario de e Educação e sua equipe jurídica,  o  prefeito, onde algumas 

alterações haviam sido  acordadas, no entanto, elas não estavam inseridas na 

matéria. A senhora Presidente então sugere que se suspende a sessão, para 

que organize o projeto conforme decisão das reuniões, pois o que foi acordado, 

tem que ser respeitado, a senhora Presidente explica ao auditório e a todos que 

estejam assistindo pelas redes sociais, que é simplesmente o valor a ser 

acrescido, que está na tabela anexa, mas não está no corpo da matéria que será 

a lei, portanto, vamos somente organizar este detalhe e já retornamos . No 

retorno da sessão a senhora Presidente pede para que seja feita a leitura da 

modificação em questão, artigo 4 do projeto de lei número 876/22 para que todos 

fiquem conscientes. Na sequência,  a senhora Presidente coloca em votação o 

Parecer Conjunto das Comissões de Legislação, Orçamento e da Saúde e 

Educação favorável a aprovação do projeto nº  876/22, aprovado por 

unanimidade;  Projeto de lei nº  876/22 do Executivo Municipal, o senhor 

Anderson cumprimenta a todos e diz que esta matéria é de debate fácil, mas isso 

já foi feito, por outro lado, temos que ver o interesse do servidor, do professor, e 

o posicionamento do Secretário que é quem vai fazer o pagamento,  é importante 

que nossos professores sejam bem remunerados, mais nós queremos também 

que quando nossos filhos cheguem à escola tenham vigilância no loca, que seja 

ambiente aconchegante, que tenha merenda de qualidade, monitores 

preparados, portanto, nos colocando no lugar do ordenador de despesas, 
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sabemos que não é nada fácil, então o seu secretário tem um grande desafio, o 

Sr. Adenilton, mais sabemos que está preparado, juntamente com o senhor 

Patrico, que inclusive, achou pertinente o nosso questionamento e prontamente, 

acatatou,  não fizemos nenhuma alteração na lei, apenas sugerimos e todos 

concordaram que, ao invés de constar o valor apenas no anexo, que fizesse 

parte do corpo da matéria. Quero deixar claro que não participei das reuniões 

com a classe e o sindicato porque não fui convidado, caso tivesse sido teria ido 

e contribuído, dos 15 projetos vindos do Executivo, fui  contra dois, um porquê ia 

pesar no bolso do servidor e, o outro por falta de documentos, isso não quer 

dizer que eu sou um cara que vai bagunçar a sessão, pois lá na reunião em 

algum momento sugeriram  uma fala que  vereador ia bagunçar. Na última 

sessão em que votamos algo é que fui contra, é por que faltou documento  para 

que pudesse comprovar a decisão de uma Assembleia,  parabenizo  o sindicato 

pelo diálogo construído, mas fizeram, e a documentação veio acompanhada de 

assinatura de mais de 70 servidores e também do prefeito,  então,  estamos de 

acordo pois a Educação trabalha com a margem de seguridade estou aqui para 

colaborar e apoiar decisões onde existe a clareza do diálogo. O senhor 

Glaucione diz que está muito feliz por fazer parte deste momento de tanta 

importância para o servidor, é muito bom fazer parte da história e saber que 

participou da construção desta história, parabenizo o senhor Eduardo, pois a 

discussão deste salário  dos educadores foi muito  lindo, é bom ver todos 

entrando  em acordo sem brigas e no diálogo, estão de parabéns o senhor 

Adenilton e Patrico pela destreza em resolverem a situação. A senhora Fernanda  

diz que o assunto já foi bastante discutido mas reiterando a fala do senhor 

Anderson diz que às vezes aprovamos, outras vezes rejeitamos, mais que 

estamos sempre a favor dos servidores, sobre nossa ausência na assembléia, 

não fomos convidados, infelizmente lá disseram  quê, quem estava lá, estaria do 

lado do servidores,  garanto a todos que nós estamos sempre do lado dos 

servidores,  e que, melhor do que estar lá discutindo, é estarmos aqui, para 

aprovar e estamos apenas chancelando a vocês, a decisão de vocês, a ata lhes 

dão a segurança da decisão que tomaram em conjunto, parabenizo a Presidente 

do Sindicato e o Secretário que nos trouxeram o material, incluindo uma ata, 

onde garante que a discussão aconteceu, pois mostra que o Sindicato 

representa a todos, mais não é soberano na tomada de decisões, como 

aconteceu aqui antes, não estávamos bagunçando, estávamos apenas 

querendo ter a segurança que nos trouxeram hoje, parabenizo o sr Adenilton e 

digo mais uma vez, presidente da câmara e todo nós, somos a favor dos 

servidores público, sim. Com a palavra, a senhora Presidente diz que a Câmara 

Municipal é  a favor do Servidor Público. Quero Justificar a ausência  dos 
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senhores Sivaldo e Fernando que por motivo maior não puderam estar 

presentes. Ví no grupo do Sintesa, questionamentos sobre não termos votado a 

matéria ontem, gostaria de informar que temos um protocolo a ser seguido e, 

não podemos sair atropelando o Reimento Interno da casa. Agradeço a presença 

de todos, do sindicato da secretaria de educação e dizer que parabenizo a 

iniciativa, sabemos que é muito difícil e cansativo este diálogo, que a assembléia 

foi apenas a consolidação das discussões que já se arrastavam há algum tempo, 

aumento salarial é bom mas queremos outros benefícios que são de direito, 

progressão,  aposentadoria digna, precisamos ir sempre em frente, 

continuaremos lutando, força viu Célia, porque a batalha é longa e temos que 

ser fortes na luta pelos nossos direitos adquiridos. O senhor Dennes, diz que 

sobre a assembléia,  alguém disse  lá que quem tinha compromisso estava lá,  

queria esclarecer quê  ontem eu não estava na cidade, dirigi a noite toda para 

estar aqui presente, porque eu tenho compromisso com servidor público, queria 

lembrar que ano passado, chegou um projeto que tinha um erro, onde o senhor 

Anderson verificou que que traria prejuízo alguns servidores, questionamos, 

tiramos da pauta e , no outro dia o doutor Godoy parabenizou o senhor Anderson 

pelo seu conhecimento e interesse em defender o direito do servidor,não ouví 

ninguém parabenizado por isso, como todos sabem minha mãe é professora e 

me perguntou porque não participei da assembleia , claro não fui convidado. Na 

semana passada, para a outra votação, recebemos um documento assinado 

apenas pelo presidente do sindicato , o  SINTESA  está de parabéns pela 

organização dos documentos. A senhora Nailma parabeniza o senhor Adenilton 

pela iniciativa e coragem pois, todos sabemos vai que gerar mais gastos para 

secretaria de Educação, e tem que ter corgem. O senhor Felipe cumprimenta a 

todos e diz que parabeniza o senhor Adenilton,  senhor Patrico e Célia 

,presidente do Sintesa deixando registrado que esses acontecimentos só trazem 

bem para o município. O senhor Alexandre cumprimenta a todos e diz que ao 

ouvir o discurso de todos os colegas, sabe que tem que ter hombridade de 

reconhecer quando erra, sei que não citaram meu nome, mas sei que as palavras 

eram para mim, era inevitável que eu estivesse lá na assembléia pois, sou 

professor, filiado e o convite foi feito, fiz parte da mesa, por estar vereador e 

muitas vezes na empolgação do discurso, uma palavra, ou frase, dentro do 

contexto compromete todo o processo , ninguém enviou aos colegas nenhum 

vídeo, de quando defendia os colegas na questão dos 14%, mais quero ter a 

humildade de pedir minhas mais sinceras desculpas pelas minhas palavras mal 

interpretadas. Naquele momento, me referi ao Sr. prefeito pois, não me lembro 

em ver em qualquer outra ocasião, outro Prefeito discutindo e tentando a melhor 

solução salarial  no meio da classe, dentro de uma assembléia, mas me 
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desculpem, e espero que aceitem minhas desculpas, deixo claro que, a boca fala 

daquilo que o coração está cheio e sempre que tiver oportunidade de fala, em 

qualquer lugar que seja, falarei e se caso eu errar, novamente terei a hombridade 

de fazer o que faço agora, me desculpar, e digo com orgulho que o Adenilton 

como o secretário de educação não poderia estar em melhores mãos. O senhor 

Adenilton então tem a palavra franqueada, onde o mesmo fala da sua alegria em 

conseguir essa vitória, que não é dele mas de toda a classe, e de cada membro,  

passei por vários perrengues e fui muito perseguido, não tinha nenhuma bicicleta 

para andar cortaram minhas horas/ aulas e ficava sempre com os últimos 

horários em escolas longes, Casadini, Therezinha e Pio Barroso, as vezes me 

perguntava o que eu estava pagando para viver daquela forma, pois sempre 

achei que fui um bom filho, em 2008, fui expulso de uma assembléia porque 

usava uma camisa escrito progressão, o que estamos fazendo aqui hoje, é 

devolver respeito a todos pois estamos lutando por um direito que já é adquirido, 

sem ter que gritar, atrás do que é seu, perseguição é algo que abala o 

psicológico, fui tão perseguido que parentes meus evitavam cruzar comigo para 

não sofrerem represálias,  nas escolas que trabalhei, no recreio, se eu entrasse 

na sala, professores se calavam ou saíam. Enfim, acima de tudo, gostaria de 

agradecer a Deus, sei que ainda não está bom, mas queremos sempre trabalhar 

para melhorar,  muita coisa está acontecendo porque a câmara também está 

lutando pelas melhorias, estamos progredindo, faremos a reforma no Teresa 

Santana  Costa em 4 dias. Quero convidar a todos para participarem da 

conferência da Educação que acontecerá agora dias 11 e  12/05 onde 

construiremos o plano municipal de educação para 10 anos de trabalho, termino 

dizendo quê  mais importante que o aumento de salário é o professor valorizar o 

ofício dele quando estou em sala de aula, eu me pergunto, quanto eu pagaria 

pela minha aula. O menino catador de pequi de Barreira dos Campos, está aqui 

para fazer história, não uma história que minha mãe possa se envergonhar, mas 

que ela possa dizer com orgulho que seu filho foi um bom Secretário de 

Educação no município. A senhora presidente, em concordância da plenária 

passa a palavra a senhora Célia, presidente do  SINTESA que diz que não 

enviou o convite aos vereadores por não achar que fosse necessário, mais que 

parabeniza ao senhor Alexandre por se desculpar com os demais colegas, que 

está é apenas uma batalha vencida, muitas outras lutas virão pela frente, não foi 

fácil a construção deste projeto, principalmente por que o debate é imenso, 

fomos atrás de outros sindicatos para nortear nosso caminho e graças a Deus 

conseguimos o diálogo com o Executivo, só temos a agradecer a todos, os 

professores,o prefeito, nosso Secretario e aos vereadores que se dispuseram a 

nos apoiar.Continuando, a senhora Presidente coloca em votação o Projeto de 
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Lei nº 876/22,  sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a  tratar, 

a senhora Presidente agradece a presença de todos e encerra a sessão, 

determinando a mim (1º)  primeiro secretário que lavrasse  esta ata que após 

lída, discutida, se aprovada, será assinada por todos os vereadores presentes. 

 


