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ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE
CAMARAGIBE, 15 DE SETEMBRO DE 2017. Aos quinze (15) dias do mês de
setembro do ano de dois mil e dezessete (2017) as dez (10:00) horas
compareceram a esta Egrégia Corte sete Senhores Vereadores, deixando de
comparecer os Vereadores Sebastião João da Cunha e Luciano Leocadio Teixeira
Nogueira Filho, tendo as suas ausências justificadas. Havendo número legal o
Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão, na qual foi lida a Ata da
sessão anterior que depois de lida foi aprovada com retificação; retificando a
Senhora Vereadora Mariana Santos Nogueira falou que a Edvania não cumpre os
seus deveres e o Senhor Vereador Marcos Bomfim Alves, retificou dizendo que
faltou especificar que o Convite para o Sinteal seria para vir prestar
esclarecimento porque não teve aumento para os professores. No PEQUENO
EXPEDIENTE foram lidos os seguintes documentos: Oficio nº 58/17 da Senhora
Prefeita, confirmando para o dia 06 de outubro a realização da Audiência Pública
do 1º Quadrimestre de 2017; Editais de Convocação do Sindicato dos
Trabalhadores Assalariados Rurais de Passo de Camaragibe, convocando para
duas Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 24 do corrente mês
e ano, as oito (08:00hs) ou nove (09:00hs) a primeira Assembléia, e a segunda as
(10:00) ou onze (11:00hs); Comunicados do Ministério da Educação,
comunicando a liberação de recursos financeiros destinados aos Programas do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação de Passo de Camaragibe. No
GRANDE EXPEDIENTE a palavra foi facultada e por fazer parte da Comissão de
Educação, usou da palavra o Senhor Vereador Adeildo Petrucio dos Santos, que
iniciou falando da sua preocupação em estar buscando informações sobre os
direitos dos servidores, já foram enviados vários ofícios e não houve respostas,
foi marcado para falar pessoalmente, e na questão da Educação não teve sucesso,
é bom sentar com a categoria e chegar a um bom senso, pois existe cobrança na
rua e o correto é discutir no local adequado, reivindicações de calçada é muito
chato, vocês estão de parabéns, por estar aqui, assim podemos ver o que pode
ser feito e agir da melhor forma, com manifestação, pode se reivindicar de forma
legal e critica na rua não resolve nada, na sessão passada fiquei tão chateado
com essas situações e não fiz mais uso da palavra, uns dias atrás me encontrava
muito preocupado com a situação do seu pai e três professores inativos lhe
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abordaram de forma indecente querendo uma resposta e isto lhe preocupou
mais ainda, e em seguida perguntou quem veio como Representante dos
Servidores da Educação? Em resposta o Senhor Presidente disse que é a Senhora
Maria Olivia dos Santos, professora municipal e representante do Sintel no
Passo. Desta forma usou da palavra a pessoa ora citada, primeiramente
agradecendo o empenho dos Senhores Vereadores e pedindo ao Vereador
Adeildo Petrucio dos Santos, que perdoe os aposentados que lhe procuraram,
disse que vários oficio já foram enviado ao Senhor Secretário de Finanças,
requerendo o aumento, terço e sexto de férias, boletim de lotação, porque seus
direitos estão muito defasados, e não recebem nenhuma resposta, que estar
falando por toda classe, ativo, inativo e serviçais, que tem provas de todo
documento enviado, citou os artigos nºs 21 e 22 da Lei que ampara a categoria,
não aceita resposta que município não pode pagar, que tem conhecimento de
tudo pela internet, mais seu objetivo aqui hoje é para solicitar que seja marcada
uma Audiência Publica com órgãos cabíveis e pessoas responsáveis para deixar
as coisas mais claras e se houver respostas contundentes, que tem provas, só
vamos agir dentro da Lei e de posse das provas, que tem conhecimento que
quarenta por cento (40%) e pra ser gasto no município e que sessenta por cento
(60%) em valorização do magistério, e perguntou ao Vereador Adeildo Petrucio
dos Santos, se tem algum documento que prove que este dinheiro não é pra ser
gasto só em Educação? O Senhor Vereador disse que não tem conhecimento
nenhum, que ficou sabendo pelo Secretário de Finanças de forma verbal, que o
nosso Município é o único do Brasil, autorizado pela justiça, que a verba não é
para ser gasto só em Educação, já fomos julgados pelas pessoas dizendo que
recebemos uma parte, então só resta procurar o Senhor Promotor de Justiça,
para que possamos ter mais esclarecimento do assunto. A Senhora Maria Olivia
agradeceu pela resposta e disse que ninguém é formado sozinho, que precisa de
professor na sala de aula e por esta razão devem procurar seus direitos, que está
aqui como servidora da Educação, e disse que só vinha por esta razão e não por
questão política, que não defendo bandeira de ninguém, e completou dizendo
que mostra que a prefeita vai pagar os direitos da categoria, em seguida
informou que terça-feira terá uma reunião com o SINTEAL, e convidou os
Senhores Vereadores a participar. Com a palavra o Senhor Vereador Marcos
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Bomfim Alves, cumprimentou os presentes, disse que faz parte do quadro de
servidores da Educação, é realmente uma Gestão com muita dificuldades, na
Gestão passada tivemos também muitos problemas, enfrentamos dificuldades,
mas brigamos e conseguimos, e agora não adianta, era para à Prefeita sentar
conosco, pois não podem pagar o pato, e que a culpa é da gestora, se existe a lei
deve ser pago, a Prefeita deve vir argumentar e explicar porque não teve
aumento, não vou acobertar erro e falta de planejamento, porque é falta de
planejamento como vemos na questão dos consignados, que até ele estar no SPC
e podem contar com ele no que for necessário para o bem estar dos Munícipes
Camaragibanos, e completando disse que o Secretário de Finanças falou que o
Passo só vai melhorar quando sair os precatório, dai então, ver-se a falta de
organização por parte do Poder Executivo, e aproveitando ele falou de um
problema muito sério e preocupante que vem prejudicando a Senhora Marinete
Pereira Alves, que teve que sair de sua residência e ir morar de aluguel por causa
da casa vizinha, casa do Mestre Aurélio, que pelas terríveis condições estar
ameaçando cair por cima da casa desta Senhora, então o mesmo solicitou o envio
de Oficio ao Poder Executivo buscando informações e providências urgentes,
uma vez que este problema vem desde do tombamento da Casa em sua outra
gestão (2009-2012). Fazendo uso da palavra o Senhor Vereador [osiel da Silva
Santos, disse que ficou muito feliz de ver os Professores aqui, citou alguns
professores da Barra e Marceneiro, é que seria bom que viessem ver o certo e
errado e tirar assim suas dúvidas, disse também ter pouco estudo, mas não vai
compactuar com coisas erradas, que dará sempre o seu apoio quando ver
realmente que as coisa estão caminhando certo, agradeceu por tudo e encerrou
suas palavras. De posse da palavra a Senhora Vereadora Ana Patrícia dos Santos
Ferreira, disse que os Senhores Vereadores estão sempre reivindicando os
direitos dos servidores, participamos de reunião, só com Secretário de Finanças
e não com a Prefeita, que foi falado sobre o aumento dos professores e o mesmo
disse que não tinha como dar aumento, disse ainda dinheiro é bom, não é tudo,
mais que trabalham e precisam receber, que não são conivente com essas coisas,
que querem ajudar seguindo o bom senso, é bom que as pessoas venha sempre
ouvir, existem muitas coisas erradas e não temos resposta, que fica confiante
que a Gestão venha melhorar. Fazendo uso da palavra o Senhor Vereador
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Leonardo Lopes dos Santos, parabenizou os Professores pela presença, que a
Prefeita assuma as obrigações, quando quer se resolve, se não tem dinheiro
renuncie, mas que foi eleito pelo povo e não por Prefeito, que não deve favor a
ninguém, que às vezes pensam que é da bancada, e diz que não, que os
servidores estão recebendo cartas dos credores, dai então orienta à procurar a
Justiça e podem contar com ele. Com a palavra a Senhora Vereadora Mariana
Santos Nogueira, disse que quer deixar aos professores aqui presentes seu
posicíonarnento, e pensamento, sobre essa gestão inadimplente desumana,
desastrosa, consignado descontado e não repassado, ver o caso do Senhor Micael
correndo risco de ir preso, por causa dos repasses, logo no inicio da gestão
faltando muita coisa, alunos largando cedo por falta de merenda e o Secretário
de Educação tem uma teoria maravilhosa, ia mandar relatório e nada, que os
ofícios são enviados mais não recebem respostas. Não houve pauta para a
ORDEM DO DIA. No EXPEDIENTE FINAL, o Senhor Presidente informou que estar
devolvendo ao Poder Executivo os Projetos de Lei LDa 2017, LOA 2017 e PPA
2018-21, pois as preposições ignoram a Proposta Orçamentária do Poder
Legislativo, e que verificou equívocos formais como ausência de números, datas
e de encaminhamento para apreciação, outrossim, faz-se necessário corrigir o
PPA 2018-21, que também não respeitou a Proposta Orçamentária, suspendeu a
Sessão por cinco minutos, aguardando, para que a Senhora Maria alivia dos
Santos, trazer os nomes das pessoas que irão formar uma Comissão, para juntos
acompanhar os Senhores Vereadores no momento que for necessário no
objetivo do direitos dos Servidores da Educação, informou ainda que na próxima
terça feira dia 19 do corrente, já vai com os demais companheiros correr atrás
de algum esclarecimento e por esta razão não vai poder aceitar o convite para
participar da reunião. Retomando a Sessão iniciou as CONSIDERAÇÕES FINAIS
onde os Senhores Vereadores Mariana Santos Nogueira, Leonardo Lopes dos
Santos e Adeildo Petrucio dos Santos preferiram não usar da palavra, desta
forma fez uso a Senhora Vereadora Ana Patrícia dos Santos Ferreíra, que
agradeceu a Deus por tudo e agradecendo a presença dos Professores que
vieram reivindicar seus direitos de forma correta, e disse que é bom que venham
mais pessoas para poder ver os trabalhos do mesmo. a senhor Presidente
agradeceu por tudo, disse que juntamente com os demais companheiros vai
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sempre estar buscando e ajudando de forma legal aos Professores e qualquer
outra categoria de servidores deste município, e leu a formação da COMISSÃO
DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, que ficou assim formada, Professores da Ativa:
Maria Olivia dos Santos, Mariziete Alves de Melo Silva e Eline Verçosa, e os
Inativos: Mariluce MeIo dos Santos e Divonete Oliveira Bomfim. O Senhor Eraldo
dos Santos Torres, Presidente Legislativo, agradeceu por tudo e mais uma vez
colocou esta Corte Legislativa a disposição dos Servidores Municipais, encerrou
a presente sessão, convocando a próxima na forma regimental. Do que para
constar lavrei a presente Ata que dato e assino. Sala das Sessões da Câmara de
Vereadores de Passo de Camaragibe, 15 de Setembro de 2017. Elenilda Barros
dos Santos - Redatora de Atas em Debates.
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