
Ata da 1 a Sessio Ordtnarfa do Primeiro Periodo Legislativo, da 
Legislatura 2021-2024 Camara Municipal de Penaforte - Ceara. 
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Aos quinze (15) dias do mes de fevereiro de 2022, as dezenove (19) 
horas, no Plenario vereador Jose de Barros Sobrinho da Camara 
Municipal de Penaforte, acontece a Primeira Sessao Ordinaria desta 
Sessao Legislativa, Presidida pelo Vereador Petrucio Muniz Ferreira e 
secretariado pelo primeiro secretario -Jeova Junior de Oliveira 
Cavalcante. Chegada a hora regimental, o senhor presidente autoriza o 
senhor secretario a proceder a chamada dos senhores vereadores. 
ESTAVAM PRESENTES: Antonio Alves Monteiro, Ronaldo Batista da 
Silva, Mario Rodrigo Matias de Sa, Manoel Pereira Angelo (on-line), 
Sandrierio Ferreira Rocha, Joao Paulo Dum Nascimento, .Joao Inaldo 
dos Santos. Havendo um nurnero legal, o Sr. Presidente invocando a 
protecao Divina declarou aberto os trabalhos da sessao. NO 
EXPEDIENTE CONSTA: Projeto de Lei do Executivo n° 001/2022 - 
EMENTA: "autoriza o chefe do executivo municipal a delegar as acoes e 
services de saneamento basico nas localidades rurais de pequeno porte 
do municipio de Penaforte Ceara para o sistema integrado de 
saneamento rural da bacia hidrografica do Salgado SISAR/BSA e suas 
associacoes filiadas, e da outras providencias"; Projeto de Lei do 
Executivo n° 002/2022 - EMENTA: "dispoe sobre a reorganizacao da 
estrutura administrativa do poder executivo do murucipio de 
Penaforte/CE e da outras providencias"; Projeto de Lei do Executivo 
n° 003/2022 - EMENTA: "disp6e sobre a revisao geral anual da 
remuneracao dos servidores do Poder Executivo Municipal e adota 
outras providencias"; Errata ao Projeto de Lei do Executivo n° 
003/2022, com relacao ao anexo III Professor da Educacao Basica 
categoria "D" o valor e 6.794,87; Projeto de Resolucao n° 001/2022 
- EMENTA: dispoe sobre o reajuste salarial dos servidores efetivos do 
Poder Legislativo Municipal e adota outras providencias; Projeto de 
Lei do Executivo n° 008/2021 (EMENTA: "Estabelece teto para 
pagamento de RPV oriundo de decis6es judiciais transitadas em 
julgado ... e da outras providencias." Primeiro orador a professora 
Maria do Carmo Ferreira dos Anjos, boa noite a todos! Venho Hoje a 
esta casa agradecer a Deus, aos caros colegas de classe, sindicato na 
pessoa de Lucineide e do advogado Doutor Henrique que nos suportou 
com tantas ligacoes, aos vereadores Sandrierio, Junior, Nezinho que 
mesmo indiretamente, com palavras de apoio, ao Vereador .Joao Paulo e 
ate mesmo ao presidente desta casa Petrucio que fez a nota de repudio, 
contra atitudes de pessoas tentando calar a boca da democracia. Como 
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nossa luta, pela a valorizacao da educacao. Tentaram nos calar, mas 
fomos as redes sociais, Facebook, Instagram, ate blogueiro de renome 
estavam conosco, nesta luta. Colegas quantas noites ficamos ansiosos 
por esse momenta, mas a luta nao acabou esperamos que seja 
sancionada o mais breve possivel esse sonho. Ficamos apreensiveis 
quando o prefeito foi a radio para falar da administracao e em sua fala 
chegou a atingir os colegas de classe como professor Wecsley no qual 
admiramos pela a sua garra e exemplo de professor no municipio. Esse 
mesmo professor nos representou por 4 anos nesta casa como vereador. 
Ao professor Martins acusado de uma forma indiretamente. Pois se 
alguem que tenha uma acusacao perante alguem apresente diante da 
.Justica. - E nao esquecendo a professora Janaina conhecida como 
Tatiane que foi bloqueada no chat da semana pedag6gica por reivindicar 
nossos direitos, Quando quis saber da nossa valorizacao, ja que eu 
tema incluiu valorizacao do professor. Vivemos em uma sociedade 
democratica onde podemos falar sem atingir a integridade do o outro. 
Tambem nao posso deixar de relatar o ocorrido com a professora Valda 
Teixeira professora a 8 anos do fundamental 2 e que hoje se sente 
perseguida. Quero aqui parabenizar a classe que lutou para conseguir 
este reajuste, e dizer ao prefeito sempre estamos abertos a conversar, 
mais Juntos Somos Forte e nem um passo atras e Deus esta conosco. 
Pedimos a secretaria de educacao apoio para que a educacao de 
Penaforte venha crescer a cada dia. Agradecemos ao Prefeito por 
reconhecer que essa luta era uma luta de classe e nao politica. 
Segundo o orador Wecsley Fernandes Lima, Boa noite a todos, 
professores, vereadores aqui presente. Pensei ate em passar a palavra 
porque eu tinha planejado algumas coisas, mas Maria falou tudo e 
muito melhor do que eu, Maria esta de parabens pelo que disse. Entao 
vou s6 reforcar aqui e agradecer o vereador .Jeova Junior, vereador 
Sandrierio, que alern de estar lutando com a gente nas redes sociais, 
foram junto conosco colocar as faixas, agradecer o vereador .Joao Paulo 
por ter se manifestado em sua rede social a Petrucio por ter lancado 
essa nota aqui no sait da camara. Agradecer o vereador Manoel Pereira 
que por estar mesmo longe esta nos apoiando e pedir aos demais, 
Toninho, Nanuca, Nenern, e Mario, sei que a lei chegando aqui todos 
vao votar, mas o que a gente quer e antes dessa lei chegar aqui, 
participar de nossa luta, cobrar, pois todos aqui tern parentes, mae, 
irrnao, pai, vereador professor. Entao pedi a voces primeiro e desejar 
que nao precise mais, que nossas melhorias, nossos direitos sejam 
dados sem precisar uma luta dessas, mais e muito dificil, eu sou 
professor do municipio desde 2006, sou professor do Estado desde 
� 1 e muitas coisas so vem com luta. Eu sei que ate eu me aposentar 
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nao vai vir nada de graca, a gente vai ter que lutar muito, mesmo 
sabendo que e um direito nosso. Nossa luta nao acaba aqui, veio esse 
reajuste com muita luta como eu falei e vai continuar, n6s temos ai um 
grupo de professores que tern o retroativo de uma progressao para 
receber, n6s temos ai um grupo de professores que atingiram o direito 
de reduzir a carga horaria e esta sendo negado, entao nossa luta e 
continua. Entao peco o apoio de todos voces para essas lutas. 0 
vereador Sandrierio perguntou ao ex-vereador Wecsley: no ultimo ano 
do mandate do senhor, o senhor entrou com um projeto ja no finalzinho 
do mandate, esse projeto era em defesa da categoria? Em resposta - 
Wecsley na epoca esse projeto foi em defesa da categoria e foi a pedido 
de al guns colegas prof es sores para retirar uma avaliacao que tin ha na 
progressao, por conta do que a gente enfrentou na pandemia que 
chegou o momento de progredir e nao tivemos como fazer aquela 
progressao, ai eu entrei com esse projeto a pedido da categoria, mas 
coma falei na epoca eu fui s6 o representante, mas eu fui quern trouce 
ate aqui a camara, mas foi a pedido de varies colegas. Quando o prefeito 
irresponsavelmente vai a Camara dizer que eu nunca dei uma palavra 
pelo professor, ele prova que ele nao conhece nada do municipio que ele 
hoje esta gerindo, nao conhece exatamente nada, sempre tive na luta, 
recebi mensagem de varies colegas professores na minha defesa, 
mostrando para eu falar o que fiz, nao, vai chegar o memento ea gente 
vai colocando isso. Entao ele foi muito irresponsavel em falar isso. A 
forma como ele tratou o nosso recurse do FUNDEB no ano de 2021, s6 
nos alertou que a gente vai ter que esta vigilante e ser vigilante e isso 
agora estamos fazendo mes a mes, por exemplo, com esse reajuste 
desde 31 de janeiro que a gente ja sabia que podia dar o reajuste. Eu 
nao sei por que chegar ate esse momenta a gente ter passado por tudo 
que aconteceu, nao precisava dizer aqui o que todos sabem. Que 
quando chegou Janeiro a gente ja sabia o que tinha entrado se 
baseando em folhas passadas, por exemplo, se voce se basear na folha 
de marco do ano passado, sabra mais de 130 mil reais nos 70% e eu 
olhando ate hoje dia 15 de fevereiro com comparacao com 15 de Janeiro 
ja entrou 200.000 a mais. Entao vai ter recurse para entrar esse 
reajuste e provavelmente para um possivel rateio em dezembro e e por 
isso que vamos estar vigilantes com esse recurse, a maneira 
irresponsavel e ate talvez criminosa como ele tratou o recurse do 
FUNDEB o ano passado nos alertou, a gente viu que em todo lugar ai 
sobrou dinheiro e foi feito o rateio, foi certo. Entao e isso e s6 agradecer 
realmente quern nos apoiou e pedir o apoio dos outros que nao se 
manifestaram, gracas a Deus esta aqui e que n6s nae vamos parar, 
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era no maximo 20, tenho certeza que ele nao assistiu nenhuma aula de 
matematica, Terceiro orador Dr. Henrique Paulo Francisco Santos, 
boa noite a todos, senhor presidente da camera, senhores vereadores, 
senhores servidores desta casa, excelentissimos senhores professores e 
servidores municipal. Quero aqui primeiramente agradecer a presenca 
de voces por estarem nos apoiando nessa luta, que e de interesse 
coletivo e como todos sabem desde dezembro o sindicato ja vem se 
mo bilizando em relacao a esse reajuste que o governo federal tinha 
anunciado de 33,24%. De inicio muitas pessoas dizem e um reajuste 
muito alto, mas e muito alto por que? Por que em 2021 o salario foi 
congelado, em 2021 voces nae tiveram nenhum reajuste e quando se 
divide esse valor de 33,24% pelos dois anos que a gente estaria ai no 
percentual de 15%, ou seja, nae e algo surreal, nao e algo impossivel de 
ser pago pelo Municipio. Como eu havia dito em dezembro a gente ja 
cornecou a se mobilizar no sentido de solicitar a adrninistracao que 
fosse concedido esse reajuste, realizamos Assembleia, inclusive com a 
presenca de alguns vereadores, que sempre estiveram lutando com a 
gente e oficiamos ao municipio. A gente fica ate triste quando recebe a 
noticia que a classe nao solicitou negociacao, eu e Memem a nossa vida 
e oficiar o municipio solicitando mesa de negociacao, inclusive e um 
direito garantido pela Constituicao Federal, se o prefeito nao sabe basta 
que ele leia o que esta la ou Assessoria dele, agora vim com a 
justificativa de que a gente nao tentou negociacao, a gente nao pode 
aceitar, ate porque n6s temos isso comprovado por meio de documento. 
O reajuste e um reajuste definido pelo Governo Federal, a gente nae 
esta aqui pedindo um favor ao gestor, o prefeito nao esta fazendo um 
favor aos servidores, aos professores, aquilo que o governo federal 
estabeleceu e piso, e lei e lei e para ser cumprida. Se fosse para cada 
um escolher qual lei cumpriria a gente viveria no estado de anarquia, 
nae haveria necessidade ter um estado. Causa tambem a preocupacao 
quando o prefeito diz que o municipio teria 391 professores, a gente nae 
e s6 20 professores solicitando reajuste e muito menos o municipio tern 
391 salvo me engano, acho que precisa buscar esses dados com maior 
precisao ate porque ele e o gestor maior. Em relacao a retirada das 
faixas que a gente ja publicou uma nota repudiando e tambem tentando 
identificar a autoria desse crime O que e um atentado a democracia, 
nao atentado apenas as faixas colocadas por sindicato, mas sim um 
atentado a democracia, mas em relacao a questao do reajuste gostaria 
de agradecer aos vereadores que sempre estiveram juntamente com o 
sindicato, tiveram apoiando, liberando notas de apoio, bem como 
aqueles de participaram de Live e estiveram presentes principalmente 

� nas sessoes do sindicato e pedir tambern como o professor Wecsley fez 
� ,{\, � .\- 



r 

aos vereadores que nae compareceram que nao se manifestaram que 
votem no projeto, e um projeto legal, nao e algo ilegal ate porque a 
maioria dos municipios ja concedeu o que despertou o sindicato bem 
como os professores a buscar maiores informacoes foi justamente a 
ausencia do rateio no final de 2021, quando a gente buscou a prestacao 
de contas vimos que o municipio tern sim capacidade de pagar o 
reajuste, alem de ter essa capacidade de pagar o reajuste ainda vao 
sobrar valores para o gestor ai queira contratar outros servidores e 
cargos em comissao, mas de toda forma a gente ja solicitou as 
autoridades competentes o levantamento do Ministerio Publico Federal, 
tivemos reuniao ontem com a procuradora da republica e ela ira 
solicitar e oficiar o municipio para que faca essa correcao, essa 
adequacao na folha de pagamento do FUNDEB, o FUNDEB e para a 
educacao, nao e para pagar funcionalismo publico alem da educacao 
para isso existe as verbas do FPM e os demais Fundos. Parabenizar aos 
professores pela uniao, tanto os professores como o sindicato, a 
presidente Memem, porter se empenhado e a todos os servidores dizer 
a voces que a uniao faz a forca, a partir do momento que o servidor se 
une ele mostra voz, ele mostra quao grande e a capacidade de forcar a 
gestao a cumprir aquilo que a lei garante. A gente nao esta pedindo 
nada que e ilegal esta pedindo aquilo que esta na lei e que a gestao deve 
cumprir. Solicitar os vereadores aprovacao do projeto se possivel ainda 
na sessao de hoje, para que seja possivel ser incluido em folha de 
pagamento ainda no mes de fevereiro e por fim concluindo, que a uniao 
sempre fara a forca no estado democratico de direito que agente vive. 
Atentados a democracia como aqueles praticados em relacao as faixas 
nao vao enfraquecer a categoria e muito menos vao enfraquecer as 
lutas, entao triste daquele que perdeu seu tempo que saiu a meia-noite, 
para ir retirar umas faixas na cidade, acho que e isso deu foi mais gas, 
mais forca para a gente buscar os direitos e bem como existem 
procedimentos que caso essa pessoa venha a ser identificado, as 
responsabilidades civil penais serao tomadas pelas autoridades 
competentes. Entao quero aqui deixar parabens em relacao a uniao da 
classe e solicitar a colaboracao dos senhores vereadores no sentido do 
que o projeto seja votado com a maior urgencia e encaminhado ao poder 
executivo para sancao, para que possa ser incluido em folha de 
pagamento, muito obrigado e s6 esclarecendo que a luta do sindicato 
nao foi s6 em relacao aos servidores professores tambem para os 
servidores das demais categorias tiveram reajuste conforme a tabela 
que segue em anexo, o problema dos professores e porque houve uma 
maior repercussao, mas o sindicato tambem pleiteou o reajuste das 
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Santos, Boa noite! Caros colegas vereadores, pessoa do excelentissimo 
senhor presidente, aos professores quero deixar meu boa noite na 
pessoa do meu amigo Martins e ja cornecar as minhas palavras dizendo 
igual o presidente citou aqui, eu nao sou muito de redes sociais porque 
as vezes voce escreve ou fala alguma coisa e vem de la para ca uma 
interpretacao diferente do que eu disse, por isso eu nao gosto, mas me 
comunicava com ele ja tinha pedido o voto, ja tinha falado para ele que 
o meu voto e a favor, antes de saber se era 5, 10 ou 33%, ja tinha dito a 
ele que meu voto nos quatro mandatos meu nunca foi contra, s6 teve 
uma vez que veio um projeto aqui e parece que sentaram com gestor e 
disse que era 19 nao recordo bem e quando chegou nessa casa ficou 10 
e pouco, mas mesmo assim perguntei posso votar. Wecsley na epoca 
vereador no tempo eu perguntei posso votar pode, entao tirou minha 
culpa. Aqui mesmo sem saber a porcentagem quanto era que ia dar, ja 
tinha falado para Martins, que ate ele falou se quiser colocar uma 
notinha, tambem nem responde por que nao gosto de estar colocando 
nota nas redes sociais, mas eu acho e born quando voce vai a minha 
residencia e fala vamos fazer tumulto, vamos tocar fogo em pneu ai 
acho born, too junto nisso ai, meu costume desde quando trabalhava de 
borracheiro, uma vez fez eu e Memem numa manifestacao em frente ao 
Millenium, ninguern acreditava que n6s iremos Juntar uma turma, mas 
n6s conseguimos. Desde ja digo a todos voces o meu voto e a favor do 
projeto, parabenizar todos voces por essa conquista que eu digo que 
conseguiram, gracas a Deus conseguiram, se eu fosse votar contra um 
projeto desse eu tava votando contra a minha esposa que e uma 
professora. Entao jamais eu vou fazer isso, se eu nao puder apoiar um 
deputado Professor, mas vou torcer por ele, porque sei como e a luta, 
sei o que voces passam dentro de uma sala de aula, porque agora tenho 
que sair para pegar minha esposa la em Salgueiro que esta ensinando e 
nao tern carro para voltar. Desde ja quero dizer a voces todos o meu 
tempo vai ser para defender, se precisarem de mim tenho tempo para ta 
na rua com voces. Como Maria falou parabenizar o prefeito por ter 
cedido ai um pouco antes, que acredito que se nae fosse essa luta de 
voces, Nern n6s aqui vereadores saberiamos quando iria ser, porque eu 
nae sei, a Nanuca e aliado do prefeito, nao estou la perguntando nada, 
voce me ver no meu lava jato lavando carro, nae tenho muito tempo. 
Sou dificil de estar la na prefeitura perguntando essas coisas, meu 
neg6cio e o seguinte chegou o dia de votar eu voto se for uma coisa que 
eu veja que nao e para votar tambern nao voto. Nao sou de estar 
explanando nada em redes sociais e desde ja muito obrigado a todos e 
Deus abencoe. Concedido a palavra o professor Wecsley esclareceu 
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Aurileide a gente sentou e conversou, como e n6s vamos votar ou a 
gente vota isso aqui e corra atras do restante, ai foi isso que a gente 
decidiu, eu fui outro dia falei com o prefeito que na epoca era Agabio, 
faltou isso aqui como e? Ai ele disse nao eu mando falou que mandava 
em maio mais ou menos, ai veio a pandemia nae veio mais nada e ainda 
falei com ele outras vezes e nada. Quero Agradecer aqui a Memem e a 
Dr. Henrique do sindicato que encabecaram essa luta junto com n6s 
filiados do sindicato e que o sindicato e uma categoria fortalecida, eu 
acho que o agradecimento maior teria que ter sido a eles e muito 
obrigado a voces. Quinto orador Manoel Pereira Angelo, quero desejar 
as boas-vindas, a todos voces e tenho certeza estao agora de energias 
renovadas, quero cumprimentar e parabenizar os professores por essa 
brilhante tarefa, fizeram manifestacao pacifica que nao sei porque 
inventaram esse neg6cio de tirar essas faixas, tudo foi controlado, tudo 
foi bem feito reivindicou s6 os direitos de voces, nesse aumento que 
vamos votar hoje, tenho certeza que nae tern nada mais justo que isso, 
porque se o ano passado nao pode dar aumento por conta da pandemia, 
era lei foi cumprido, entao nae tinha como esse ano ser lei e nao ser 
cumprido, que se assim fosse era dois pesos e duas medidas. Entao 
quero dizer aqui a voces que apesar de estar distante por problema de 
saude, mas sempre estou e estarei sempre com voces e dizer que a luta 
nae para a luta continua. Quero encerrar as minhas palavras e desejar 
a todos, um feliz 2022 e dizer a voces com muita paz, com muita alegria 
que vossas alegrias se multipliquem a cada dia no ano que se inicia, 
Muito obrigado. 0 sexto orador Ronaldo Batista da Silva, boa noite 
senhor presidente, colegas vereadores, a todos os professores por essa 
luta. Quero dizer que apoio voces, estou mais voces e meu voto e sim. 
Entao professores muitas vezes o pessoal fala na rua o vereador nao se 
expos, nae falou e tudo mais, mas nao e assim eu falo igual o vereador 
Nanuca, nae estou gostando de redes sociais, eu nae vou para as redes 
sociais, eu prefiro que a gente conversa pessoalmente, mas minha luta 
eu estou para apoiar voces aqui, o meu voto e sim e vou ler a mensagem 
obstaculo nae pode parar voce - se voce acha uma parede nao desista 
ache uma maneira de escalar, atravessar ou derruba-la, assim fala 
Michael Jordan ex-jogador de basquete. Eu quero dizer que a vida 
profissional e sempre feita de altos e baixos, e claro que os professores 
precisa sempre estar em busca de equilibrio e se um dia um professor 
nae estiver bem, os alunos nao terao um born desempenho para o 
futuro deles e tambem para nossa nacao, o pais a educacao s6 
desenvolve com os professores, precisao sempre enfatizar que o 
rofessor e o alicerce para o futuro dos nossos filhos e a comunidade 
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meu muito obrigado. Setimo orador Antonio Alves Monteiro, boa noite 
a todos, eu quero aqui agradecer ao sindicato que cada vez mais se faz 
presente nessa casa em defesa nao s6 da categoria da educacao, mas 
tambern de todo o funcionalismo do nosso municipio, eu quero dizer 
tambem que aos demais Funcionarios das outras areas. Infelizmente o 
aumento nao e o desejado para todos, mas um pouco com Deus e muito 
e vamos a luta por mais. Aos funcicnarios da casa meus parabens pelo 
reajuste, acho que a boa gestao tambern do nosso presidente que vem ai 
retroagir o ano que nao houve aumento. Aos professores e a todos os 
funcionarios da educacao meus parabens tanto por uma das lutas 
conquistada que ha muito tempo esse reajuste era para ter acontecido, 
mas se Deus quiser chegou numa boa hora e vai beneficiar a todos 
nessa votacao, boa sorte e sei que vai ser muito pesado depois de tanto 
tempo de aulas remotas voltarem a sala de aula. Eu queria aqui mais 
uma vez deixar meu apoio, que sempre vai ser a todas as classes que 
vier aqui a procura dos seus direitos, direitos do nosso municipio, do 
nosso povo, sou a favor sim e que venha muitos <lesses aqui para que a 
gente possa votar e estar juntos com voces, meu boa noite. Oitavo 
orador Jeova Junior Oliveira Cavalcante, Senhor presidente, vice- 
presidente funcionarios da casa, publico presente, em todos os 
servidores e em especial quern parabenizar a presenca de todos os 
professores em nome <lesses professores quero parabenizar atraves do 
sindicato na pessoa de dona Lucineide, na pessoa de Dr. Henrique na 
qual nesses ultimas dias vem proferindo uma luta, uma luta positiva e 
que em nenhum momenta esteve fora daquilo que de fato e o objetivo, 
que e a conquista dos direitos de cada um de voces. Destaco iniciando e 

... parabenizando o senhor presidente pelo o reajuste dos servidores da 
casa, mas queria destacar a sensibilidade por analisar e conceder a 
juncao <lesses dois anos que teve por 2021 congelado e que os 
servidores casa, da Camara Municipal foi agraciado tambem com 
acrescimo salarial. Destacar tambern sobre todos os outros servidores 
do nosso municipio que tambem esta sendo agraciado, nae s6 os 
professores, muito embora voces tiveram em constante luta para que 
voces pudessem mobilizar isso, entao esse percentual de diferenca nao 
e o justo, muito embora e muito importante que todos os setores sejam 
agraciadas com o reajuste positive, mas e importante destacar a luta de 
cada um de voces. Eu queria tambern relembrar a voces professores que 
no dia 11 / 12 / 2021 n6s tivemos assembleia geral do sindicato e no 
ensejo a gente ja destacava sobre os caminhos a ser percorrido para que 
esse reajuste pudesse ser alcancado e naquele exato momenta eu falei 

ara voces o seguinte: se voces professores nao sairem de casa e nao 
ier a luta nae terao. Isso ai e o exemplo que voces precisam estar 
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sempre articulados, muito articulados e essa conquista de voces nao 
ficou apenas para voces, ficou para o presente, mas tambern ficou para 
o future e muitos e muitos professores que virao pela frente. Entao eu 
gostaria de ressaltar a importancia daquela assembleia e mais uma vez 
agradecer a Dr. Henrique porter me convidado e ao mesmo tempo fazer 
a mesma critica construtiva, me convide mais, por favor. Eu queria 
tambem destacar o memento em que o presidente da cornissao, n6s 
temos a comissao de saude, comissao de educacao e outras comiss6es 
em nosso municipio e que cada vereador e composto e faz a presidencia 
de uma comissao, por fazer parte da mesa diretora nao tenho a 
prerrogativa de participar das comiss6es como integrante, a nae ser 
como convidado e gostaria de agradecer ao Dr. Sandro presidente da 
comissao de saude e educacao por ter me convidado para que a gente 
pudesse fazer algumas vistorias em relacao a educacao do nosso 
municipio, queria dizer a Dr. Sandro que as palavras que foram 
proferidas sem anexos e muitas vezes sem ate conhecimento, nae me 
atingiu em nada e nao vai me fazer deixar de continuar com a mesma 
ideia e pensamento que eu tenho, porque tudo aquilo que pretendo 
fazer eu reflito, eu penso, eu peco opiniao, se eu nao souber eu vou 
atras. Em nenhum memento n6s da comissao de educacao e 
vereadores, n6s fugimos de alguma jurisprudencia, n6s fugimos de 
alguma legalidade, e nao precisa mesmo nae de requerimento e um fato, 
mas n6s fomos por um caminho mais alternative e mais enraizado, nos 
fomos atraves de uma legalidade de uma comissao de instituicao para 
instituicao, com respeito nos enviamos para diretora, para ela tambern 

, se programar para nos receber, para nae achar que nos estavamos indo 
por politicagem, n6s vamos e nos fizemos sim politica e vamos sempre 
continuar fazendo. Eu gostaria de ressaltar e dizer que isso ali nae 
atingiu em nada porque a gente faz tudo com seriedade, prova disso de 
politica e negociacao, politica e conversa e dialogo. No inicio de 2021 eu 
perdi a eleicao fui candidate a presidencia da camara e permita-me 
dizer ao senhor presidente, perdi para Petrucio, mas nem por isso, pelo 
contrario, ele me chamou e disse eu precise da sua contribuicao, eu 
estarei apto aqui para contribuir se assim eu puder ajudar e sempre 
tern sido assim, se precisar da minha critica construtiva ele sabe que eu 
nao vou negar minha critica, ele ta errado, mas tambem nae nego as 
ajudas, tera sempre de mim isso. Tive a honra de participar da jornada 
pedag6gica de voces, aprendi bastante algumas coisas, tive o privilegio 
de ouvir Vinicius Antonio, muito born, tive a honra de ouvir Professor 
Aurelio e tambem Peluzio onde eu ja tive a oportunidade de trabalhar 
e alguns mementos e fiz alguns concursos com Peluzio, eu ja o 
conhecia de alguns mementos. Naquele ensejo o professor Vinicius ele 
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falava sobre as travessias, as travessias que n6s temos que percorrer, 
as travessias que o aluno precisa alcancar durante todo esse tempo que 
foi perdido, e um fato, mas os professores tambem tiveram que passar 
por diversas travessias, estamos alcancando isso, foi um pequeno passo 
para que esse incentivo financeiro e possa vim mais incentivos de salas 
climatizadas, pra que a gente possa abandonar de vez, porque existe 
alguns momentos, talvez nae em nosso municipio, mas em outros 
municipios que ainda se utiliza o giz. Entao a gente nao pode parar no 
reajuste salarial, a gente precisa pedir a cada dia melhoras para que a 
gente possa acompanhar a evolucao positiva, a evolucao do tempo. Aqui 
eu face ate um apelo ao vereador Nenem, ao Vereador Nanuca, que n6s 
nae podemos mais deixar para tras os meios de cornunicacao, pelo 
contrario hoje a maioria dos mecanismos de estudo e intermitente eon- 
line e em casa. Para finalizar s6 dizer que na conquista nao tive la para 
me aparecer, muito menos para achar que iria ganhar alguma coisa em 
troca, mas foi uma conquista inteiramente exclusiva de voces por um 
simples fator, porque voces se mobilizaram que voces quiseram, por que 
voces foram atras, nae e de prefeito, nao e de vereador, e de voces 
continue assim, boa noite e obrigado. Nono orador Sandrierio Ferreira 
Rocha, boa noite senhor presidente, mesa diretora, primeiro-secretario 
.Jeova Junior, Srs. vereadores quero desejar meu boa noite e saudar a 
todos os professores aqui presente ao doutor Henrique nosso jurista 
referenda e de renome aqui de nossa regiao, Memem presidente do 
sindicato por estar tambern sempre aqui junto com a camara, 
Aproveitando as palavras do vereador .Jeova Junior antes de adentrar o 

r assunto do reajuste dos servidores, a gente gostaria de falar sobre os 
trabalhos internos da camara que muitas vezes nae e levado ao publico, 
a camara e um orgao que possui cornissoes, sao comissao de saude 
formados por vereadores que vai fiscalizar como esta atuando a saude, 
a camara possui comissao de educacao formada tambem por vereadores 
que vai fiscalizar como esta sendo e como esta atuando a educacao no 
nosso municipio, sao trabalhos internos regimentais, funcao deveres 
nossos e direitos tambem nossos de fazer essa fiscalizacao. A 
fiscalizacao do vereador ela pode ser feita de forma individual, cada 
vereador individualmente pode fazer essa fiscalizacao, assim como ela 
pode ser feita atraves destas comissoes, porque n6s juntamente com a 
presidencia da camara a gente tern sempre procurado trabalhar da 
seguinte forma, quando se tratar da gente uma atuacao fiscalizadora 
junto ao executivo vamos fazer sempre atraves de cornissoes, por que 
tanto fortalece mais o trabalho que deixa de ser trabalho individual do 
vereador, para ser trabalho de uma comissao e esta cornissao vai estar 
la atuando como se fo� a pr6pria Camara e nao s6 um vereador. As 
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cornissoes sao formadas por mais de um vereador, cada um vai pensar 
de uma forma diferente ate chegar numa conclusao melhor para todos. 
N6s temos a comissao de educacao ea gente junto com a mesa diretora 
atraves do primeiro-secretario .Jeova Junior com ajuda do servidor 
Cicero Gomes, a gente formou a cornissao e fomos ver como estava as 
instalacoes da creche Pedro Leandro Ferreira, porque a camara teve o 
conhecimento de que os alunos daquela creche estariam sendo 
deslocados para outros predios, entao era de interesse da camara saber 
o porque daquele deslocamento dos alunos, entao a gente formou a 
cornissao e se dirigiu a creche, oficiamos antes a creche que iriamos 
fazer aquela visita, porque como bem falou vereador Junior trata-se de 
trabalhar de forma educada, e instituicao conversando com instituicao, 
de forma educada e harmonica, se no dia que a gente for barrado de 
uma forma harmonica e educada de adentrar em algum predio publico 
a gente pode sim ir sem avisar, ou se a gente ve que avisando 
anteriormente o trabalho vai ficar prejudicado, a gente vai sem avisar, 
mas enquanto a gente puder agir educadamente entre instituicao, a 
gente vai estar sempre solicitando e sempre avisando que vai fazer 
aquela fiscalizacao, esse foi o papel da cornissao, n6s visitamos a creche 
Pedro Leandro Ferreira e de la n6s nos dirigimos a creche crianca feliz e 
ficamos feliz de ver que ela estava sendo reformada e tambern ficamos 
infelizes de ouvir o prefeito dizer que n6s nae tinhamos ido naquela 
creche. A comissao foi Sim Senhor Prefeito naquela creche viu que ela 
estava sendo bem reformada, assim como tambem o senhor nao estava 

,, bem informado quando deu aquela entrevista. A comissao 
... - representativa da camara foi tambem no predio que o senhor esta 

alugando para parte dos alunos da creche Pedro Leandro, predio que 
esta alugando onde parte dos alunos vai trabalhar em 2022. Nao foi 
uma visita para tirar fotos ja que o senhor falou na sua entrevista, ha 
tiraram umas fotos la, se quiserem fotos eu tenho mais de 100 aqui, 
isso ai nae e postura, nae e tipo de dialogo e conversa de um prefeito, 
quern esteve la senhor Prefeito nae foi nenhuma pessoa que estivesse 
fazendo balburdia nao, esteve la uma cornissao representativa da 
Camara Municipal, representado o poder legislativo e o senhor deveria 
ter mais respeito com as comissoes e com o poder legislativo desse 
municipio, Porque n6s nao fomos atras de fotos n6s fomos atras daquilo 
que e melhor para nossos alunos e nossos professores, a comissao ela 
vai concluir o relat6rio e vai publicar no site da camara para que todos 
tenham acesso. Nao vou me alongar nesse relat6rio porque o foco aqui e 
outro e o reajuste, mas como as senhoras e os senhores tambem sao 
professores, eu entendo que e um assunto que esteja pertinente eu falar 
�obre isso. Eu gostaria de dizer ao Sr. Prefeito o seguinte: todas as vezes 
�� 
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que a gente vai dizer que um predio publico ta precisando de uma 
vigilancia, precisando de um zelo e um cuidado, toda vez que a gente vai 
tocar nesse assunto ai vem uma resposta nae, mas ta assim por culpa 
do ex-prefeito de 30 anos atras, se a gente ficar preso nisso ai nosso 
municipio nao vai andar para frente. Gostaria s6 de ressaltar o seguinte 
Senhor Prefeito aqui no artigo 82 da Lei Organica do nosso municipio 
ao qual esta submetido senhor, ao qual estao submetidos todos os 
vereadores e todos os cidadaos, a lei organica no artigo 82 ela diz o 
seguinte: cabe ao prefeito a administracao dos bens municipais, em 
nenhum memento a lei organica fala aqui que cabe aos ex-prefeitos 
capinar mato de creche que ta la com 1 metro de altura, em nenhum 
memento fala que cabe ao ex-prefeito retirar entulho de dentro da 
creche, tudo isso cabe a vossa senhoria senhor prefeito. Entao vamos 
parar com isso de todas as vezes que a gente for dizer que tal setor 
precisa de uma olhar especial para que mude, vamos parar de dizer que 
e culpa da gestao anterior, porque n6s ja temos um ano de gestao. 
Ninguern pode falar de um onibus escolar porque se falar nao e porque 
o onibus estava assim. Nao pode a temos que evoluir esse pensamento e 
foi para isso que o senhor se elegeu e foi para isso que o senhor 
prometeu tanta mudanca ao povo de Penaforte. Entao essa e a 
conclusao, vereador obrigado pelas palavras, obrigado porter reforcado 
a comissao de educacao, de participar da visita e n6s faremos outras 
visitas mais, tanto atraves da cornissao de saude e reforcando o que o 
senhor diz, nenhuma critica vai parar a gente, tambern nenhum elogio 
vai fazer com que a gente nao anda mais la. Por que quando temos 

,. ,,. corisciencia do que faz e foco naquilo que a gente quer o bem com um de 
todos, a gente nao precisa de elogios nem de critica, basta fazer nosso 
trabalho com zelo eu sou um vereador, entao sao essas palavras com 
relacao a cornissao de educacao. Com relacao ao reajuste de voces que 
nao s6 foi reajuste dos professores, mas tambern o reajuste de toda 
categoria, gracas a Deus saiu, o ano passado foi reajuste para poucas 
categorias, mas esse ano todos foram contemplados, eu tava vendo aqui 
a tabela dos enfermeiros teve um reajuste de na faixa de 10%, entao 
todas as categorias foram contempladas e por que a gente chama a 
atencao dos professores, porque no ano passado quando a gente fez 
aquela brincadeira aqui cade o dinheiro do rateio? A gente ressaltou a 
todos os professores que esse ano havia a possibilidade desse reajuste, 
mas que a categoria deveria estar mo bilizada, porque se nae estivesse 
esse reajuste nao sairia e de fato esse reajuste e fruto da luta de voces, 
da luta de classe, e fruto da atuacao firme dos professores, e fruto da 
atuacao firme do sindicato que em nenhum memento deixou de utilizar 
de todos os meios que eram acessiveis a eles para lutar pelo direito de 

�/ .e >: 



voces, o sindicato utilizou-se de todos os meios que tinham ao seu 
dispor, inclusive a justica para correr atras desse reajuste de voces. 
Entao Dr. Henrique na sua pessoa e na pessoa da presidente do 
sindicato Memem gostaria de dar meus parabens pela atuacao 
competente, gostaria de parabenizar os professores pela atuacao de 
voces, porque me chama muito atencao ser de um partido de origem 
sindicalista e hoje parece lutar contra o servidor, porque esse reajuste 
chegou aqui, mas em nenhum momento foi conversado com o servidor, 
em nenhum momento foi conversado com a camara. Esse coronelismo e 
do passado de um gritar que ta com fome e o outro mandar a marmita 
e, portanto tern que se mostrar respeito, tern que se conversar com 
sindicato, tern que conversar com os professores, vem ca professores 
quais sao as dificuldades dos senhores, tern que sentar com a camera 
vamos ver qual a melhor forma da gente administrar esse municipio e 
nao fazer dessa forma, pra se ter um reajuste ter que prever uma greve, 
ou entao nae sai, eu participei com ja disse e me sentir honrado em 
colocar aquelas faixas junto com o vereador .Jeova Junior, junto com 
Professor Wecsley, com amigo Toba que inclusive esta aqui, me senti 
honrado em colocar aquelas faixas porque n6s somos representantes do 
povo e n6s temos que lutar e pelo direito do povo, pelo direito de voces, 
seja aqui discursando de terno ou seja na rua colocando faixa, como a 
gente tava 9, 10 horas da noite colocando. Esse e o nosso dever, eu nao 
posso ser punido por estar cumprindo um dever e por estar lutando 
pelo direito de voces, aquelas faixas em nenhum momento denegriu a 
imagem de ninguem e voce chegar ao ponto de dizer que foi n6s mesmo 
que voltamos la e retiramos as faixas para dar repercussao, isso e de 

" ,... uma grande irresponsabilidade uma fala dessa, de um grande 
desconhecimento do que se passa no nosso municipio, talvez Sr. 
Prefeito se o senhor morasse aqui no nosso municipio, se o senhor 
administrasse mais do que seu irmao, o senhor conhecesse mais as 
necessidades de nosso municipio, mas nae e isso que acontece e e por 
isso essa dificuldade da gente conseguir as coisas no nosso municipio, 
ai o senhor marca de semana em semana uma entrevista na radio para 
falar ali, prometer meio mundo de coisa e o municipio ai do jeito que ta 
e nao precisa nem eu falar, entao minha gente eu nao pedi para o 
senhor falar em meu nome, mas o senhor falou entao me deu o direito 
de resposta. Lutei sim, vou lutar sempre, nae s6 pela categoria dos 
professores, mas pela categoria de todos os servidores por que sac mais 
ue merecedores por que sac voces que sustentam e quern faz 

movimentar esse municipio. Professor Wecsley foram imerecidas as 
palavras dirigidas contra ao senhor assim como foi tambem sem 
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ofendidos com aquelas palavras, porque ate hoje eu s6 ouvi ofensas 
partindo dali contra as pessoas, nunca vi um agradecimento, mais ta ai 
gente, parabens pelo reajuste de voces e vamos continuar na luta e 
obrigado a todos. Decimo orador Joio Paulo Dum Nascimento, boa 
noite senhor presidente, vice-presidente, prirneiro-secretario, senhores 
vereadores e boa noite em especial aos senhores professores que se 
encontra mais uma vez aqui na luta por direito de voces. Pessoal antes 
de iniciar minhas palavras eu gostaria de prestar minhas condolencias 
a familia de seu Manoelzinho, nem todo mundo conhece a dona Alice, 
inclusive mae de professores que atua aqui no nosso municipio, ela 
coma todos sabem veio a falecer recentemente e eu quero deixar 
registrado as minhas sinceras condolencias a todos daquela familia, 
inclusive muito querida por muitos penafortense. Senhores a luta nossa 
hoje aqui ela e uma luta que a gente ja sabia que isso era vit6ria na 
certa, por que quando voce luta por aquilo que e seu de direito, voce 
luta com garra, com forca. Eu fiquei indignado quando eu soube das 
retiradas das faixas, jamais vou querer calar quern esta se 
manifestando. Eu nao entendo muito de lei, mas quando o senhor 
presidente publicou no site da camara a nota dele, eu pude perceber e 
entender um pouco da lei, se tern alguem que esta se manifestando e 
dizendo foi eu que coloquei aqui e sou responsavel por tudo isso que 
estou falando nessas faixas, entao e um direito da gente respeitar essa 
classe e no caso quero parabenizar o sindicato por ter colocado essas 
faixas, obrigado pela iniciativa e repudio a quern quer que seja que 
tenha tirado essas faixas de onde foi colocada e acho que se alguem que 
deveria reclamar era a Enel, porque foi colocado em pastes, entao nao 
da o direito de ninguern jamais retirar, assim tambem senhores eu 
quero deixar registrado que a gente se sente um pouco doido quando 
escuta alguns comentarios que foi aliados ao prefeito, ou seja a gestao, 
sem que haja provas, e doloroso, por que queira ou nae queira hoje a 
gente faz parte da situacao do municipio, mas nao quer dizer que a 
gente vai concordar com tudo o que venha de la, a gente toda vida 
deixou bem claro que primeiramente e o direito do povo. Todos sabem 
que desde o inicio quando eu lancei minha candidatura aqui, eu fui 
atras de um partido ao qual sempre foi da luta sindical e esse partido 
estava ate inativo aqui no municipio, eu nae precisava, eu recebi varies 
convites para ir para alguns partidos, mas fui atras de alga que me 
representasse que jamais eu seria contra uma classe tao desvalorizada 
quanta de professores. Eu venho aqui nesta tribuna estender tambern o 
meu carinho e respeito aqueles que educam e transformam vidas a 

ces professores, nosso municipio e nosso Estado do Ceara nunca foi 
valorizado os professores, uma classe grande importante, porem com 
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essa desvalorizacao total. Sei da sua luta diaria das inumeras 
dificuldades encontrada em uma escola e em suas retinas que voces 
encontraram, mas tambern sei do espirito de luta e grandeza com que 
defende os seus direitos e consequentemente a educacao de jovens e 
adultos. Senhores hoje voces estao aqui para reivindicar o projeto que 
gracas a Deus chegou, esse projeto hoje chegou com o reajuste de 
33,24% eu ate logo cedo liguei para o contador Cicero que inclusive e 
servidor dessa casa, para tirar algumas duvidas porque nao estava 
batendo, mas em contato com o seu advogado Doutor Henrique aqui 
presente, esses calculos era sim justo para a categoria das 40 horas, 
que pela minha soma nao estava batendo, como nao sou muito de 
contabilidade fui tirar a duvida com quern eu tenho adrniracao e sei que 
tern o conhecimento na contabilidade. Quero dizer a voces professores 
que essa luta que hoje esta conseguindo e como falou alguns caros 
colegas que passou nesta tribuna hoje, nao para aqui, vao sempre ter 
que lutar, vao sempre ter que buscar melhorias, seja em qualquer que 
seja a sua categoria. Aos demais servidores tambem talvez nao seja o 
total merecido como deveria, mas acredito tambem na nossa 
administracao que muitas coisas tern que ser calculado, analisado e 
botado em pratica. Essa e a primeira sessao ordinaria que a gente esta 
tendo em 2022, entao chegou ainda a tempo, poderia, por exemplo, se 
ele quisesse antecipar, mais o Poder Executive poderia ter solicitado a 
esta casa uma extraordinaria pra votar, mas nao quer dizer que esteja 
atrasado de tudo nae, a gente ainda esta em tempo de consertar e eu 
vou concordar com as palavras de alguns vereadores quando se diz 
assim: que pare de falar em fulano, beltrano e foi na gestao do cicrano, 
e verdade eu concordo temos um anode administracao ja ta na hora da 
gente botar o pe no chao e esquecer, dialogar, conversar, essa conversa 
muitas vezes nao se sai do poder executive para com esta casa, mas a 
gente esta sempre de portas abertas, assim tambern como ouviu o 
pr6prio sindicato falar que inumeros oficios solicitando ao poder 
executive sem resposta, eu acho que o caminho nao e esse, esse e meu 
ponto de vista, lamentavelmente que nao seja o ponto de vista de alguns 
que fazem parte do poder executive, mas tambem nao posso crucifica-lo 
nessa questao de tentar apressar algo que ia chegar a hora. E muito 
doloroso se eu tivesse aqui brigando e dizendo Sr. Prefeito mantle o 
projeto para esta casa que nae veio ainda, mas gracas a Deus na 
primeira sessao ordinaria chegou. Ta em tempo, ainda esta em tempo 
de fazer uma boa gestao, eu tenho contribuir o maximo que eu posso, 
quero dizer aqui aos senhores o presidente da comissao que quando 
tive essas visitas pode me convidar tambem, fiquem a vontade se eu 
nao puder ir Romo eu ja fui convidado uma vez e nao pude no memento, 
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eu falei para dois colegas vereadores que me chamaram, mas nae custa 
nada me convidar, coisa que infelizmente no corneco do meu mandato 
eu nunca fiz, de convidar alguns colegas para irem comigo fiscalizar, 
fazer esse trabalho de comiss6es, isso e muito importante, da mais 
forca, mas e como se diz, todos n6s podemos errar, mas tambem 
podemos evitar de continuar errando, entao hoje se querem formar uma 
coisa comissao para fazer o trabalho fiscalizador pode con tar com a 
gente tambern, que a gente ta aqui e nosso papel, assim tambem peco 
desculpa a todos os vereadores aqui presentes o que esta on-line o seu 
Manoel que na realidade eu nunca convidei e me sinto como se fosse 
uma falha, mas qualquer um de n6s pode fazer isso individualmente 
tambem. Eu uso muito as redes sociais, ou seja, tento usar porque e 
uma maneira senhor presidente de mostrar que a gente ta fazendo o 
nosso trabalho, inclusive volto a debater nessa tribuna Sr. Presidente 
demais colegas vereadores, como na primeira sessao de 2021 hoje n6s 
estamos sendo transmitido ao vivo aqui pelo SINDISFORTE e gostaria 
de pedir que essa transmissao viesse a ser continuas, vamos trabalhar 
senhores vereadores, senhor presidente para que a gente tente 
implantar as transmiss6es ao vivo, ou seja em tempo real, para que a 
populacao possa nos acompanhar de casa, seria muito mais importante 
nesse momenta. Em resposta o senhor presidente se pronunciou que 
em relacao as atualizacoes nossa aqui, eu nao repassei ainda para os 
senhores, mas o intuito se Deus quiser nada atrapalhando que ate abril 
a gente consiga implementar aquela questao da ata audiovisual, com fe 
em Deus tomara que consigamos. Continuando a palavra senhores 
quero parabenizar mais uma vez a cada um de voces professores que 
vao a luta, agente sabe que o municipio pequeno muitos nae vao com 
medo de perseguicoes, mas voces estao lutando pelo direito de voces e 
todos vao quando tiver, eu acredito que qualquer gestor nao cabe a ele 
tentar fazer essa perseguicao, acredito muito que no dialogo tudo se 
resolve e quero parabenizar o sindicato por tambem sempre ter se 
manifestado em defesa dessa categoria, nao s6 dessa como nas demais. 
Quero dizer aqui e da os parabens tarnbem ao nosso gestor, trouce o 
projeto gracas a Deus com o reajuste que o governo federal concedeu e 
tambem Cabe a n6s da os parabens a ele, que e obrigacao mesmo 
trazer, vamos deixar isso claro, agora que tern muitos que vao 
generalizar que n6s somos dentro do Ceara 184 municipios, Dr. 
Henrique o senhor por favor sabe dizer quantas cidades ja aderiram? E 
lamentavel gente que infelizmente nao chegamos nem a 50% ainda, ai 
eu pergunto a voces como sera que esta esses municipios e os gestores 

��:l==:::::,----nnelizmente massacrando esses servidores. Entao por isso dou meus 
parabens tambem ao gestor por ter trazido esse projeto e digo a voces 

I (J\/ - 



senhores com certeza ele vai passar, a gente vai aprovar hoje para que 
todos saiam vitoriosos e meu muito obrigado. Decimo primeiro orador 
Mario Rodrigo Matias de Sa, boa noite a todos, senhor presidente, 
primeiro secretario, Manoel Pereira que esta on-line meu amigo, todos 
os outros vereadores e professores aqui presentes quero saudar aqui em 
nome da minha prima Pipi. Em poucas palavras eu quero deixar aqui a 
minha satisfacao e honra de ter partilhado e compartilhado com todos 
voces aqui esse aumento, sou filho de professor sim, eu fico muito triste 
quando algumas pessoas no caso mandaram mensagem ao vereador 
Toninho ate que passou para mim, pessoas perguntando por que era 
que o vereador Mario ia ser contra ao aumento dos professores sendo 
filho de uma professora, eu queria saber que dia foi que eu postei isso 
que falei para alguem ate mesmo na rua ou ate mesmo por brincadeira, 
queria que alguem viesse aqui Mario voce falou esse dia e falou assim, 
assim ao contrario minha mae e uma sofredora ela conta a historia dela 
e eu passei, meu pai ficava cuidando da gente em casa para minha rnae 
e para o Crato fazer faculdade porque nae tinha faculdade perto. Ate 
hoje de manha eu estava conversando com ela sabre isso, eu disse mae 
agora os professores de Penaforte vao ser valorizados e vao receber o 
aumento devido que eles merecem, nao e o total que eles merecem 
porque era para ser o aumento de 100%. Ontem a noite ainda fui a casa 
do prefeito, fui amigo dele, sou amigo dele fui la sentei com ele e disse a 
ele como e prefeito vai dar o aumento ou nao porque ja esta born ja, 
desse jeito conversei com minha amiga Lessiana hoje aqui, eu disse 
para ela ele olhou para mime disse nae Mario .Ja esta dado. Eu falei ha, 
pois dialogue mais converse mais mostre ao povo. Entao eu quero dizer 
aqui em nome de todos os professores que estou muito grate ao 
sindicato tambem pela luta, nao me manifestei em resposta antes 
porque fui muito agredido na rede social no meu privado, por isso cada 
um tern a democracia cada um escolhe seu partido, quern quiser ser 
meu amigo seja, eu estou aqui de braces abertos. Martiniano ligou para 
mim Mario voce pode nos ajudar nesta luta, eu disse claro, ajudo sim, 
nunca vou virar as costas para o funcionario publico, uma que eu sou 
funcionario publico e outra que eu nunca vou virar pra ninguem: Fiquei 
muito satisfeito e preocupado tambem com as outras classes, ate hoje 
meio-dia fui a prefeitura saber se tinha aumento para todas as classes 
tambern, vai ter para todo mundo, pronto e desse jeito, porque ta certo 
que os professores correram, o sindicato esta de parabens tambem em 
mandar um oficio pedindo reajuste para os professores e as demais 
classes. Entao eu quero dizer aqui que sou a favor e falei com Petrucio 
que colocasse logo para votacao hoje, que eu tenho certeza que todos os 
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bolando mais para frente. Entao minha gente quero aqui deixar esse 
abraco forte para voces, essa luta que voces foram vitoriosos, nao s6 os 
professores mas todas as classes do nosso municipio, dentista, 
enfermeiro, gari, auxiliar de services gerais, vigia, agente de endemias e 
demais servidores. Entao quero deixar um forte abraco aqui e .dizer que 
eu estarei sempre a disposicao do Servidor Publico, sempre a disposicao 
do municipio de Penaforte, esse foi meu juramento desde quando eu 
pisei nessa casa e eu vou tirar ate o fim obrigado. NA ORDEM DO DIA: 
O Sr. Presidente deu continuidade aos trabalhos, senhores conforme 
as formalidades regimentais incluindo a possibilidade do parecer das 
comissoes de forma verbal, peco a Comissao de Orcamento parecer do 
Projeto de Lei do Executivo 003/2022 e Projeto de Resolucao n° 
001/2022; parecer favoravel por unanimidade. Parecer da Cornis sao 
de Orcamerito ao Projeto de Lei do Executivo n° 008/2021; 
aprovado por maioria. Iniciando o processo de votacao: Projeto de Lei 
do Executivo n° 003/2022 e Projeto de Resolueao n° 001/2022 - 
Foram aprovados por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo n° 
008/2021; aprovado por maioria. E como nada mais havia a tratar 
deu por encerrado os trabalhos desta que para constar eu Lessiana 
Ferreira de Lucena Santos, lavrei a presente ata que depois Iida e 
aprovada fo' sinada pelo Presidente, pelo Secretario e demais 


