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Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às treze horas, 
reuniu-se em Sessão Extraordinária, no Auditório do Centro de Desenvolvimento 
Profissional (CEDEP), situado a Av. Rio Branco, sob a Presidência do Exmo. Senhor 
Vereador Walter Gomes Carneiro, Raimundo Oliveira Matos, Vice-Presidente; 
Secretariado pelos Senhores Vereadores: Enaldo Prata Aguiar, Eliezer Martins da Silva e 
Camilo Lopes Gonçalves Neto, 1º, 2º e 3º Secretários respectivamente. O 2º Secretário 
proferiu a leitura de um trecho bíblico: Isaias cap. 10, vers. 1. O 1º Secretário verificou o 
quórum e constatou a presença dos Vereadores: Valcir Chaves de Lima, Olena Maria 
Pereira Machado, Orquidéia Nascimento da Costa, Luís Afonso Brandão de Oliveira, José 
Carlos Maria Valente, Vanacy do Socorro Leão do Amaral, Wiltes Gomes Dias, Francisco 
Corrêa de Farias Filho, Lázaro Coimbra Bastos, Eldson de Souza Câmara, Carlos Alberto 
Gonçalves Custódio e Alexandre Barros Alves de Oliveira. O Vereador Enaldo Prata fez a 
leitura do Expediente: Oficio nº. 1137/2017-GAB/PMB; Edital Convocação do Presidente 
da Câmara Municipal de Breves; Ato do Presidente nº. 010/2017/CMB. Havendo quórum 
o Senhor Presidente declarou aberta a sessão que tem por finalidade votar os seguintes 
projetos: Projeto de Lei nº. 036/2017 de autoria do Poder Executivo, Altera dispositivos da 
Lei Municipal nº. 1.601, de 09 de junho de 1992, e dá outras providências. O Senhor 
Presidente efetuou a leitura da estrutura técnica do projeto e colocou em discussão – 
Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, somente para falar do seu posicionamento no 
1º turno dado a celeridade da Mesa em conduzir essa matéria, este Vereador não 
percebeu a hora em que o projeto fora colocado em votação, naquele momento se 
absteve de todas as emendas apresentadas; mas o mesmo conversando em alguns 
momentos com a categoria sobre o projeto de lei ora em discussão, disseram que o 
mesmo contempla os anseios da categoria, neste momento este Vereador se sente mais 
seguro para votar a matéria. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade em 2º turno. O Senhor Presidente colocou em discussão o relatório da 
Vereadora Orquidéia Nascimento da Costa, na Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação Final alusivo ao Projeto de Lei nº. 037/2017 de autoria do Poder Executivo, 
Ementa: Dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei Municipal nº. 2.236, de 20 de 
junho de 2011, e dá outras providências. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para 
informar que o relatório da Comissão de Justiça encontra-se no processo; fez uma 
explanação acerca das mudanças coletiva dos quinze (15) Vereadores alterando os 
parágrafos 6º e 9º do Art. 19, que trata acerca da gratificação, falou ainda sobre as 
demais alterações que foram restabelecidas e os artigos que foram acrescentados. Em 
discussão - Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, que falou do esforço que o 
Presidente e todos os pares fizeram esta semana para melhorar o projeto enviado pelo 
Executivo, parabenizou o Senhor Presidente pela atitude, os trabalhadores da educação 
por terem mantido firme a sua luta, porque se assim não fosse esse projeto teria sido 
votado na semana passada; lamenta não ter colocado o nome deste Vereador nas 
emendas, mas este Vereador se sente contemplado por ter sido incluído também nesta 
emenda propostas que seria deste Vereador na semana passada, e de maneira nenhuma 
iria votar o projeto que fora apresentado nesta Casa, parabenizou os trabalhadores da 
educação e espera que o PCCR seja melhorado num futuro bem próximo, se reportou a 
líder de governo dizendo que o mesmo ficará atento nesta Casa para que o Prefeito 



municipal corte também no sangue assim como estão cortando nos trabalhadores da 
educação; nós vamos cobrar a problemática do relatório do FUNDEB que constatou 
funcionário ganhando mais de doze mil reais, falou ainda sobre o corte no salário dos 
Vereadores, o mesmo concorda com esta situação; vota favorável a todas as emendas 
que vierem de interesse da educação, e as emendas que foram mantidas vota contra. 
Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que falou da vitória hoje aqui, as mudanças 
que foram lidas, e as reposições daquilo que já havia sido garantido por lei, que 
arbitrariamente estavam sendo retirada de maneira turbulenta por parte do Poder 
Executivo, hoje não representa apenas a vitória desse legislativo, mas principalmente a 
vitória da categoria que corajosamente no dia 14/12 qual seria o assassinato e a 
amputação dos direitos desses trabalhadores seria cortado naquele dia; disse que o seu 
posicionamento no dia 14/12 não veio de encontro a nenhum dos pares, o mesmo 
respeita, admira e vem aprendendo ao logo do mandato, mais vai de encontro a princípios 
que o mesmo aprendeu, portanto o mesmo se posicionou daquela forma; falou que o 
mesmo não apresentou nenhuma emenda, por considerar a lei naquele momento 
arbitraria e turbulenta; lamentou pelo seu nome não constar nas emendas, falou das 
mudanças que foram reposta, disse que a comunidade brevense acordou, frisou que este 
Vereador estará posicionado na fiscalização e aguardando que o Prefeito municipal 
continue buscando formas e meio de adequar o orçamento, porque nós não permitiremos 
regalias; parabenizou o esforço dos pares pelas mudanças feitas. Usou a palavra o 
Vereador Walter Carneiro, somente para solicitar que o Vereador Eliezer Martins peça 
destaque no momento da votação. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que 
inicialmente agradeceu a oportunidade de estarmos realizando esta sessão; falou que 
desde que o projeto de lei ora em discussão chegou no Parlamento o Presidente desta 
Casa se dedicou muito para fazer as mudanças, acompanhado por alguns Vereadores 
que se dedicaram e entenderam que o momento era de fazer o trabalho técnico e de 
analise, observando as grandes falhas e perdas que o projeto original dava a categoria, 
falou ainda acerca da insistência de alguns pares na melhoria no projeto; comunicou que 
o Vereador Eliezer Martins ficou de fora, pois o mesmo não chegou com os pares e 
preferiu dialogar com a categoria; falou sobre as mudanças que ocorreram no projeto, 
frisou que nós pares fizemos o papel de negociação, em relação as ofensas de bandido e 
vendido este Vereador não aceita essa situação; fez um comentário em relação a sua 
atuação na CPI/IPMB, este Vereador se manteve firme na votação do relatório dessa CPI; 
agradeceu a paciência do Vereador Walter Carneiro pelas mudanças no PCCR da 
Educação; declarou que o mesmo é incansável e intransigente com relação ao relatório 
do Conselho FUNDEB, frisou que esta Casa precisa cobrar do Executivo os ajustes que 
precisam ser feitos; finalizou agradecendo a paciência de todos os presentes nesta 
sessão, solicitou que todos façam uma justa analise no projeto que fora encaminhado 
pelo Executivo, e o projeto que fora apresentado e o que está sendo votado hoje, se 
colocou a disposição do SINTEPP para fazer essa discussão, vota favorável ao relatório. 
Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que agradeceu a Deus por este 
momento, cumprimentou a todos os presentes nesta sessão, e disse que nós homens e 
mulheres públicos temos que encarar e fazer as mudanças no projeto, disse que esse 
momento é importantíssimo que veio mexer com a questão administrativa de nosso 
município, nós precisamos abrir diálogo, este Vereador defende que a educação precisa 
melhorar em todas as áreas, o mesmo irá lutar nesse sentido; finalizou parabenizando o 
Presidente desta Casa, demais pares e a categoria pela sua luta. Usou a palavra o 
Vereador Enaldo Prata, que cumprimentou a todos os presentes nesta sessão, agradeceu 
a Deus por este momento; disse que o mesmo é defensor da democracia, agradeceu a 
todo o aparato que hoje temos nesta sessão, mas este Vereador não gostaria que fosse 
necessário toda essa segurança; disse que este projeto de lei encaminhado a esta Casa 



pelo Executivo, é extremamente prejudicial aos servidores da educação, parabenizou a 
categoria que se manteve firme na defesa dos seus direitos; este Vereador não fez 
acordo com o governo, e sim fez acordo com o Presidente desta Casa para melhorar o 
projeto; se reportou a Vereadora Vanacy Leão para que a mesma leve o pedido deste 
Vereador para que o Prefeito municipal demita o Secretario de Educação, pois o mesmo 
não tem condições de continuar na gestão, frisou que este Vereador não se vende, e não 
se rende e está disposto a qualquer negocio na construção de uma Breves melhor, vota 
favorável ao projeto. Usou a palavra a Vereadora Olena Machado, que falou da 
responsabilidade que assumimos e que tivemos para fazer as mudanças no projeto, 
parabenizou os pares por essa atitude, apresentamos sim uma proposta de melhoria na 
semana passada, lamentou que naquele dia as propostas não foram apresentadas de 
acordo com as emendas que nós propusemos, disse que a categoria precisa sim ser 
esclarecida dos fatos, e também precisa saber reconhecer o trabalho dos pares; falou 
sobre o PCCR da Educação, frisou que nós precisamos ajustar a Casa sim, precisamos 
rever tudo aquilo que fora acordado e apontado pelo Conselho do FUNDEB, isso é 
compromisso e responsabilidade; parabenizou os pares, a categoria e a todos que 
compõem esse espaço, lembrou que mais uma vez esta Vereadora chega no parlamento 
de cabeça erguida, porque o seu compromisso com o povo está sendo cumprido. Usou a 
palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer que hoje esta data, esta imagem, o movimento 
feito pela categoria e pela sociedade estabelece um divisor de águas na gestão pública 
presente e futura, está dito que nada mais vai ser imposto goela abaixo com o povo, tem 
que ser discutido e debatido mesmo que a razão esteja com quem quer fazer a mudança; 
o povo não aceita que as coisas venha de cima para baixo, a nós parlamentares coube a 
árdua missão de receber de um corpo técnico um projeto de lei que alterava uma luta 
histórica que começou em 2002; disse que o povo foi para as ruas dizer que não aceita a 
redução dos seus vencimentos, falou sobre os constantes diálogos nesse sentido, falou 
sobre o seu posicionamento; fez um comentário acerca do projeto substitutivo; 
parabenizou o Presidente desta Casa pela condução dos pares nesse processo de 
discussão, agradeceu ainda aos Professores Valdir, Neto e Socorro pela luta da 
categoria, frisou que este Vereador também está nesta luta; falou sobre as conquistas do 
PCCR da Educação, disse que infelizmente a SEMED precisa fazer os ajustes, solicitou 
ao Presidente desta Casa para que convocasse a SEMED e sua gestão para assinar um 
TAC com o Poder Legislativo estabelecendo um prazo para que se cumpra todas as 
indicações apontadas e debatidas pelo Conselho do FUNDEB, finalizou dizendo que o 
grande legado de tudo isso, é que de pequenas lições se tira grandes ensinamentos. 
Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para esclarecer sobre a questão do 
TAC, comunicou que no dia 10/01/18 acontecerá a assinatura entre o Poder Executivo e o 
Conselho. Em seguida o Senhor Presidente colocou em votação o projeto substitutivo da 
Vereadora Orquidéia Nascimento, e informou que os pares podem pedir destaque na sua 
votação; disse que os parágrafos 6º e 9º do art. 19, passa a vigorar com a outra redação 
no que se refere as gratificações de nível superior e de coordenador pedagógico - 
Aprovado. Em votação emenda de autoria desta Presidência, mudando a redação do 
inciso 1º do art. 4º, em relação a funções eletivas – Aprovado a unanimidade. Em votação 
a emenda que restabelece a redação dos incisos 9º e 11 do art. 6º - Aprovado a 
unanimidade. Em votação emenda no parágrafo 7º do art. 19 que trata da gratificação de 
nível superior – Aprovado a unanimidade. Em votação emenda que transforma o caput. 
do art. 5º, e os parágrafos 1º e 4º do projeto que trata acerca das reposições das 
diferenças – Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que com a analise 
deste documento que o mesmo recebeu hoje, falou sobre as modificações que 
aconteceram no projeto, este Vereador vota favorável a todas as mudanças que 
houveram. Aprovado a unanimidade. Em votação a emenda que acrescenta mais um 



artigo ao projeto, que será acrescida a jornada inicial dos professores por quantitativo de 
33%, com horas complementares sendo exclusivamente destinadas ao planejamento – 
Aprovada a unanimidade. Em votação a emenda que acrescenta mais um artigo, que trata 
da Comissão de Gestão que terá um prazo de 60 dias para realizar estudos e 
diagnósticos, que possam subsidiar e dirimir questões necessárias a reformulação da 
presente lei – Aprovada a unanimidade. Em votação a emenda de autoria da Vereadora 
Orquidéia Nascimento, acrescentando mais um paragrafo no art. 26, transformando o 
paragrafo único em paragrafo 2º, que trata da carga horaria prevista no inciso 5, este 
artigo será exclusivamente destinadas aos servidores que vierem a ingressar no serviço 
público municipal. Aprovado com voto contrário do Vereador Eliezer Martins. O Senhor 
Presidente questionou se algum Vereador gostaria de pedir destaque no relatório da 
Vereadora Orquidéia Nascimento. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, para 
pedir destaque no art. 24. Usou a palavra o Senhor Presidente para colocar em destaque 
o art. 24 solicitado pelo Vereador Raimundo Matos, em relação ao interstício e o 
percentual. Em votação o destaque do Vereador Raimundo Matos – Rejeitado com voto 
contrário dos Vereadores Eliezer Martins e Raimundo Matos. O Senhor Presidente 
colocou em discussão os demais dispositivos do parecer da Vereadora Orquidéia 
Nascimento. Ninguém discutiu - Em votação – Aprovado com voto contrário do Vereador 
Eliezer Martins. O Senhor Presidente colocou em discussão o relatório da Vereadora 
Vanacy do Socorro Leão do Amaral, na Comissão de Finanças e Orçamentos, alusivo ao 
Projeto de Lei acima citado. Ninguém discutiu - Em votação – Aprovado o relatório. O 
Senhor Presidente colocou em discussão o relatório do Vereador Lázaro Coimbra Bastos, 
na Comissão de Educação, Cultura e Turismo, alusivo ao Projeto de Lei acima citado. 
Ninguém discutiu - Em votação – Aprovado com voto contrário do Vereador Eliezer 
Martins. O Senhor Presidente consultou o Plenário para a votação em 2º turno do Projeto 
de Lei nº. 037/2017, o qual fora aprovado; em seguida o Senhor Presidente agradeceu a 
Deus por termos chegado ao final da votação desse projeto, disse que ninguém mais 
sofreu com todo este processo os professores e este Vereador juntos, falou do esforço 
que nós fizemos para chegar hoje aqui, e dizer que os direitos da categoria estava sendo 
reestabelecido, foram dias e noites de debate e discussão, e de trabalho muito árduo; 
frisou que o mesmo tem história porque está no quinto mandato de Vereador lutando 
muito próximo, ombro a ombro com a categoria da educação; disse que até nas ultimas 
horas este Vereador esteve empenhado e o mesmo não iria permitir, consentir que o 
projeto que fora apresentado nesta Casa fosse aprovado da forma como veio, no entanto 
nós fomos taxados como se tivéssemos nos vendido para o governo, o projeto hoje 
votado este Vereador reconhece que não é 100%, porque em negociação é quase que 
impossível uma das partes conseguir 100%, mas até nas ultimas horas este Vereador 
esteve empenhado para que o projeto fosse aprovado de uma forma que não fosse tão 
cruel com os servidores da Educação, o mesmo cumpriu com a sua responsabilidade de 
legislador, e o mesmo enquanto tiver essa responsabilidade é dever de trabalhar 
arduamente sempre para o melhor e isso este Vereador tem feito, e muitas pessoas são 
testemunhas disso; agradeceu a cada Vereador e a cada Vereadora que nos ajudaram a 
transformar o projeto em um projeto melhor, agradeceu o empenho, o esforço, e a luta de 
cada companheiro e de cada companheira, o mesmo sozinho não conseguiria, apenas 
coordenou e esteve afrente do trabalho; agradeceu o apoio da bancada do governo que 
esteve conosco discutindo a matéria, concordando para que fosse feito as modificações, 
deixou registro de agradecimento a esses Vereadores, desejou que as coisas possam ser 
feitas de uma outra forma, disse que a discussão não acaba com a votação desse projeto; 
finalizou agradecendo a compreensão da sua família, pelo mesmo ter se dedicado a este 
trabalho. Colocado em discussão – Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado em 
1º turno. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos 



e encerrou a sessão. Eu, Eliezer Martins da Silva, na qualidade de 2º Secretário lavrei a 
presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada pelos membros da mesa dos 
Trabalhos.  

  
Auditório do Centro de Desenvolvimento Profissional (CEDEP), Breves em 21 de 
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