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 Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos vinte dias do mês Maio de dois mil e dezenove, 
às quatorze horas sob a presidência do vereador Aldair da Costa Sousa, 
compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Carlos 
da Silva Leite, Delaite Rocha da Silva, Edimar Leandro da Conceição, 
Enoque Neto Rocha de Souza, Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira 
Costa, Israel Gomes da Silva, Jose Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima 
Silva, Marcus Marcelo de Barros Araújo, Terciliano Gomes de Araújo e 
Wagner Enoque de Souza. Todos em número de quatorze. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o 
vereador Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan) para fazer a leitura da 
Bíblia. O vereador faz a leitura em Salmos – 111.  O secretario vereador 
Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona) faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. O 
vereador Geraldo Francisco da Silva chega a sessão e registra sua 
presença. Correspondências: OFICIO Nº061/2019/SEMASTH – DPPS – 
SELO UNICEF – Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e 
Habitação. Assunto: Convite para a “IV Semana do Bebê” que acontecerá 
no período de 19/05/2019 a 24/05/2019. Oficio 
Nº834/2019/PRES/SANEATINS – Assunto: Indicação Nº134/2019.  O 
vereador Geraldo Silva solicita do Sr. Presidente que possa ser feita a 
leitura do Oficio Nº071 que foi endereço a sua pessoa que trata de um 
convite para participar de uma reunião que sendo realizada hoje e que 
inclusive já se iniciou do NUAMAC e solicita também permissão para que 
juntamente com o vereador Terciliano Gomes possam ir a esta reunião 
representando esta Casa de Leis. O vereador Terciliano Gomes diz que 
este convite foi feito a sua pessoa em detrimento das proposituras já 
apresentadas por ele referente as pessoas com deficiências. Leitura do 
Oficio NUAMAC/Arn Nº071/2019 – Defensoria Pública Estado do 
Tocantins – Assunto: Convite do NUAMAC – Núcleo Aplicado das 
Minorias e Ações Coletivas, da Defensoria Pública do Tocantins, para 
uma reunião na sede da defensoria Pública para tratarem sobre as 
demandas relacionadas aos Deficientes, no dia 20/05/2019, ás 14h00min. 
O Sr. Presidente informa ao vereador Geraldo Silva que como ele e o 
vereador Terciliano Gomes irão representar esta Casa de Leis não 
precisam de autorização do Plenário. Ordem Do Dia: O vereador Israel 
Gomes (Israel da Terezona) registra as presenças da sua irmã a Sra. 



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

Jaqueline e da sua cunhada a Sra. Lucineide e do Ex-vereador desta 
Casa de Leis Silvano “do Picolé” e do Sr. José Cleudes – Professor 
Municipal da Escola Zeca Barros. O vereador Enoque Neto registra a 
presença do Sr. Bergoncil.  O vereador Wagner Enoque parabeniza todos 
os Pedagogos, pelo Dia do Pedagogo que se comemora no dia de hoje. 
O Sr. Presidente diz que gostaria de associar-se ao vereador Wagner 
Enoque e parabenizar os Pedagogos e também aos Técnicos e Auxiliares 
de Enfermagem, assim como hoje também se comemora o aniversário da 
nossa capital Palmas. Em seguida o Sr. Presidente  informa que darão 
início a pauta desta sessão até que todos os convidados estejam 
presentes, mas que gostaria de ressaltar que achava que o Plenário 
estaria mais cheio de servidores municipais para acompanharem o debate 
que será realizado sobre o PCCR dos Servidores do Quadro Geral do 
município. Projeto de Lei Nº019/019 de autoria Israel Gomes da Silva 
(Israel da Terezona). Projeto de Lei Nº021/019 de autoria Enoque Neto 
Rocha de Souza (Enoque Neto). Projeto de Lei Nº 023/019 de autoria 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro). Projeto de Lei 
Nº029/019 de autoria Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). Projeto 
de Decreto Legislativo Nº 006/019 de autoria Delaite Rocha da Silva 
(Professor Delan). Projeto de Decreto Legislativo Nº007/019 de autoria do 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro). Os referidos projetos 
serão encaminhados as comissões competentes. O vereador José 
Ferreira (Ferreirinha) pede a retirada da pauta do Projeto de Lei 
Nº060/018 – Institui a Semana da Orientação Profissional para o Primeiro 
Emprego nas Escolas Públicas Municipais, e dá outras providências que 
é de sua autoria. O Sr. Presidente em exercício vereador Gilmar Oliveira 
retira da pauta o referido projeto a pedido do autor do mesmo. Projeto de 
Decreto Legislativo Nº003/018 – Concede título de cidadão ao Sr. 
Marivaldo Gonçalves de Melo, e dá outras providências. Autor: Marcus 
Marcelo de Barros Araújo. É feito a leitura na íntegra do referido projeto. 
Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): 
Nº1151/019, Nº1152/019 e Nº1153/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Carlos da Silva 
Leite: Nº1266/019 e Nº1207/019. Em discussão. O vereador Carlos Silva 
pede a retirada de pauta do requerimento de Nº1215/019 e justifica que o 
Sr. Fabio Astolfi virá a esta Casa de Leis na próxima sessão do dia 21/015 
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que será amanhã, e por isso não vê necessidade de apresentar essa 
propositura convocando o mesmo, mas  caso o mesmo não compareça 
irá retornar com a referida propositura na sessão de amanhã mesmo. O 
vereador Edimar Leandro fala ao vereador Carlos Silva que o mesmo não 
deveria retirar a matéria de pauta, pois o trânsito da nossa cidade está 
sempre com muito problemas e que o Sr. Fábio Astolfi deve vir a esta 
Casa de Leis quantas vezes for necessário. O Sr. Presidente informa ao 
autor da matéria que o assunto é matéria vencida, uma vez que, foi pedido 
a retirada da referida propositura. O vereador Carlos Silva agradece o 
apoio do vereador Edimar Leandro, mas ressalta que irá aguardar se o 
Sr. Fábio Astolfi irá comparecer na próxima sessão e caso contrário 
reapresentará a propositura de convocação ao mesmo. O Sr. Presidente 
retira da pauta a propositura de Nº1266/019 a pedido do autor da mesma. 
Em votação a propositura Nº1291/019 do vereador Carlos Silva. O 
vereador Edimar Leandro diz ao Sr. Presidente em exercício que não 
desmerecendo a autoridade do mesmo, mas entende que deveria ter sido 
usado a questão de ordem e que não foi e deveria também ter sido usado 
o Regimento Interno da Casa. O Sr. Presidente vereador Gilmar Oliveira, 
ressalta que como está exercendo a Presidência, pode sim dar ciência ao 
autor da matéria sobre a questão de matéria vencida. Aprovado por 
Unanimidade o requerimento Nº1291/019. Requerimentos do vereador 
Delaite Rocha da Silva (Professor Delan): Nº1052/019, Nº1053/019, 
Nº1095/019, Nº1096/019 e Nº1097/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar 
Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº1139/019, Nº1203/19, 
Nº1204/019, Nº1221/019 e Nº1251/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Enoque Neto 
Rocha de Souza (Enoque Neto): Nº1173/019  e Nº1174/019. Em 
discussão. O vereador Gideon Soares parabeniza o autor pela 
apresentação das proposituras e destaca que seria muito importante que 
possa ser instalado um Posto da PM não somente no Parque Cimba, mas 
também na Via Lago, pois infelizmente se faz necessário. O vereador 
Alcivan parabeniza o autor da propositura, mas diz que infelizmente o 
problema referente a essa solicitação da implantação de um Posto da PM, 
é que tanto a nossa cidade quanto o nosso Estado cresceram muito e os 
Governantes que passaram não acompanharam com relação ao efetivo 
da Policia Militar, que diminuiu, pois muitos militares vão pra reserva, e 
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que é preciso que se faça concursos públicos para a Policia Militar do 
nosso Estado como um todo, pois hoje tem dia que se tem quatro ou cinco 
viaturas trabalhando na nossa cidade. A vereadora Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso) chega a sessão registra a sua presença e assume 
a Presidência da Mesa Diretora.  O vereador Marcus Marcelo diz que o 
Governo do Estado precisa o mais rápido possível assumir a 
responsabilidade com relação a segurança pública do nosso Estado e 
realizar o concurso público da Policia Militar. Em votação os 
requerimentos do vereador Enoque Neto. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº1230/019, 
Nº1232/019 e Nº1233/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa: 
Nº1268/019 e Nº1269/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel 
da Terezona): Nº1242/019, Nº1243/019 e  Nº1244/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade.  O Sr. Presidente vereador 
Aldair da Costa (Gipão) reassume a presidência da Mesa Diretora. Em 
seguida o Sr. Presidente informa que irão suspender a pauta pois os 
convidados referente ao convite que trata de atendimento do 
requerimento do vereador Delaite (Professor Delan).O vereador Israel 
Gomes (Israel da Terezona) registra a presença do Sr. Gustavo e o 
convida para Tribuna de Honra.  O vereador Divino Junior do Nascimento 
(Divino Bethânia Junior) acaba de chegar na sessão e registrar sua 
presença e diz que atrasou para chegar na sessão, pois quando chegou 
ao seu gabinete havia três senhoras que estava lhe procurando a respeito 
de um problema referente ao Loteamento Jardim Garavelo, onde no ano 
de 2015 foi realizada uma invasão nessa área e os proprietários da área 
reivindicou a posse. Um advogado chegou vendendo a causa e pegou 
uma procuração das pessoas que estavam morando nesta área e 
algumas pessoas pagaram cem reais outras duzentos reais chegando ao 
valor máximo de quinhentos reais, só que esse advogado sumiu não 
apareceu mais. E agora  no ano de 2019 a Imobiliária está movendo um 
processo contra essas pessoas no valor de 02 milhões de reais, e que 
essas pessoas tiveram seus bens bloqueados. Com isso essas três 
senhoras que lhe procuraram foram na Defensoria Pública para saberem 
a respeito dessa situação e descobriram que há um novo advogado nessa 
questão e que o mesmo cobrou mil reais de cada uma para desbloquear 
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seus bens, ou seja, o salario de pensão e que elas o procuraram pedindo 
ajuda e ele vereador Divino Bethânia Junior procurou um Advogado para 
ajuda-las e que irá acompanhar de perto esse caso e que hoje são quase 
trezentas pessoas que estão nessa situação e que dessas três senhoras 
irá acompanhar de perto. O Sr. Presidente diz ao vereador Divino 
Bethânia Junior que o seu atraso é mais do que justificado diante da 
situação exposta. CONVITE: Em atendimento ao Requerimento 
Nº1187/019 de Autoria do Ilustre Vereador Delaite Rocha da Silva 
(Professor Delan). Presenças – Composição da Mesa Diretora: Sra. 
Rejane Mourão da Silva – Secretária Municipal de Administração; Sra. 
Rose Franca Silva Oliveira – Presidente do SINTET Araguaína e Sr. 
Carlos Guimarães Valadares – Presidente do SISEPAR. Assunto: Para 
tratarmos do Plano de Cargos e Carreira dos Servidores em Geral de 
Araguaína. O Sr. Presidente cumprimenta a todos os funcionários do 
município presentes nesta sessão e informa que o Sr. Wagner Rodrigues 
Barros – Secretário Municipal Chefe de Gabinete comunicou que poderá 
atrasar um pouco e fará o possível para estar presente. Com a palavra o 
vereador Delaite Rocha (Professor Delan) agradece a todos que 
compareceram e ressalta que propôs essa sessão para que possam ter 
informações positivas com relação a implantação do PCCR dos 
Servidores em Geral de Araguaína e que esta Casa de Leis já realizou 
uma sessão que foi uma propositura do nobre vereador Edimar Leandro 
é que na época o Secretário da Administração era o ex-vereador Joaquim 
Quinta Neto que compareceu e disse que os estudos estavam sendo 
feitos, mas até o presente momento nada foi concretizado. Com a palavra 
o Sr. Carlos Guimarães agradece ao vereador Delaite (Professor Delan) 
que abraçou essa causa. Diz que essa luta pelo PCCR é uma luta muito 
antiga dos servidores municipais e que ano passado construíram um 
Plano e que faltou apenas uma tabela e até o momento nada e que os 
servidores estão se especializando com cursos só que não estão tendo o 
retorno do município, pois sem o Plano o servidor não consegue ter o 
reconhecimento a remuneração correspondente a esse investimento de 
especialização e que infelizmente o Sindicato sempre está assinando 
documentos de servidores que estão indo trabalhar em outras cidades 
pela falta de um Plano e que isso é muito triste, mas que a luta do 
SISEPAR não irá acabar. O Sr. Presidente diz que gostaria de deixar 
registrado a luta do Sr. Carlos Guimarães e que gostaria de se retratar 
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com o Sr. Carlos Guimarães, pois na discussão da porcentagem disse 
que foi uma discussão do SINTET e esqueceu de dizer que o Sr. Carlos 
Guimarães também estava presente e que faz essa retratação em público 
para que fique registrado. Com a palavra a Sra. Rose cumprimenta a 
todos os presentes o Sr. Carlos Guimarães companheiro de luta em prol 
da categoria dos servidores municipais e diz que tem ido com muita 
frequência no gabinete da Secretaria Rejane para conversarem a respeito 
do PCCR e ressalta que o PCCR precisa valorizar a todos os profissionais 
sem distinção e que envolva a todos de todas as secretarias. Com a 
palavra a Secretaria Rejane  cumprimenta a todos os presentes e diz que 
compartilha com todos o desejo de concretizar o PCCR e que antes de vir 
para esta sessão conversou com o Sr. Prefeito sobre essa questão do 
PCCR e que já estão com uma proposta pronta para a presentar a esta 
Casa de Leis agora no mês de Junho e que querem apresentar um Plano 
que irá contemplar todas as categorias e que a questão da tabela o 
vereador Delaite sempre está questionando com muita responsabilidade 
e que esta tabela está sendo confeccionada com muito cuidado e que o 
PCCR virá para estar Casa de Leis concomitante com a  consolidação de 
todos os cargos do município, para que possam ter um Lei com mais 
eficácia, onde será priorizado o desempenho de cada profissional para 
saber se cada profissional será merecedor e diz que com a concretização 
desse Plano  irá estourar um champanhe para brindar essa conquista pois 
será uma grande realização. Com a palavra o vereador Delaite Rocha 
(Professor Delan) questiona com relação se o Projeto do PCCR já está 
em andamento e se é apenas uma fala acomodativa, ou se há um prazo 
de quando o mesmo será encaminhado para esta Casa de Leis para que 
o projeto possa ser analisado com, cuidado. Com a palavra o vereador 
Marcus Marcelo diz que gostaria de se pronunciar não somente como 
vereador, mas também como servidor público de carreira, como professor 
que é,  diz que muitos vereadores já apresentaram proposituras cobrando 
do Executivo Municipal a implantação do PCCR dos servidores do Quadro 
Geral do município e questiona a Sra. Secretaria sobre o estudo da 
realização do Concurso e se tem um posicionamento sobre a realização 
do mesmo. Com a palavra o vereador Edimar Leandro ressalta que o 
PCCR dos servidores do Quadro Geral do município é um sonho dos 
servidores e que ficou feliz em ver que as coisas já estão bem adiantadas 
e só está faltando a tabela dos valores e que a propositura de sua autoria 
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onde foi realizada a sessão para tratar sobre essa questão o Ex-secretário 
Joaquim Quinta Neto esteve presente assim como a Sra. Rejane, só que 
foi uma sessão bem diferente desta e que como já foi dito pela atual 
Secretaria Rejane a questão já está bem encaminhada e cumprimenta a 
mesma pelo trabalho. Com a palavra o vereador Carlos Silva manifesta 
seu apreço e respeito por todos os membros da Mesa Diretora e destaca 
que o vereador Edimar Leandro ressaltou bem que já foi realizada uma 
sessão onde foi discutido sobre essa questão do PCCR e que só ficaram 
na promessa, contudo a Sra. secretaria Rejane garantiu que o Projeto do 
Plano do PCCR estará nesta Casa de Leis para ser votado até o final do 
mês de Junho e espera que não seja mais uma promessa e que se 
cumpra o que está sendo dito e ressalta que o PCCR é um direito que 
está garantido na Lei do ano de 1993, ou seja, muitos gestores já 
passaram e não foi cumprida essa Lei, ou seja, um total descaso e 
desrespeito com os servidores públicos. Questiona com relação ao 
reajuste que foi feito para os servidores ativos do município e em Janeiro 
houve um reajuste em Janeiro para os inativos e gostaria de saber se os 
percentuais foram iguais para todas as categorias? Destaca que o Sr. 
Carlos Guimarães protocolou uma ação com relação ao atraso do 
pagamento dos servidores e se isso já foi regularizado, pois é algo que 
não pode ser aceito sob pena de crime para o Sr. Prefeito e fala que é 
servidor público de carreira e que se coloca a disposição para ajudar no 
que for preciso para a elaboração e concretização do PCCR.  Com a 
palavra o vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz que os servidores não 
estão pedindo algo que não seja de direito deles, e diz que a Sra. 
Secretaria Rejane que se  a mesma cumprir o que está prometendo irá 
tomar champanhe com a mesma para comemorar. O vereador Gideon 
Soares ressalta que a Sra. Secretaria Rejane é uma pessoa honrada e 
que exerce seu trabalho com muita responsabilidade e que muito do que 
tem que ser feito depende da liberação do Sr. Prefeito, mas viu que a Sra. 
Secretaria está se empenhando ao máximo para resolver essa questão. 
Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior diz que já percebe que 
o assunto está muito bem encaminhado, mas gostaria de perguntar a 
senhora Secretaria Rejane sobre a questão da Procuradoria Jurídica do 
município pois foi procurado por eles, onde os Procuradores Jurídicos que 
são comissionados recebem a remuneração maior dos que são 
concursados remuneração maior aos cargos comissionados e se há como 
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estudar um PCCR  para essa categoria e outro ponto que gostaria de 
deixar bem claro que quase cem por cento das pessoas que procuram os 
vereadores nos seus gabinetes vem para pedir empregos e que isso 
acontece por existir os contratos, ou seja, enquanto o poder público não 
encontrar uma saída e diminuir ao máximo os contratos, para que a 
máquina pública não seja usada para fins políticos. Com a palavra o 
vereador Terciliano Gomes cumprimenta a todos os presentes e aos 
convidados que compõem a Mesa Diretora e destaca que estão 
aguardando ansiosos para a chegada do projeto de lei referente ao 
PCCR, nesta Casa de Leis para que possam aprová-lo o mais rápido 
possível. O vereador Delaite Rocha diz que lamenta a ausência do Sr. 
Secretario Wagner Rodrigues e diz que gostaria de fazer mais alguns 
questionamentos que pode parecer não estar dentro do assunto que hora 
está sendo discutido, contudo estão sim inserido no contexto, diz que 
gostaria de saber sobre o cumprimento da Lei Nº1323/93 com relação ao 
servidor que se afasta da atividade se está assegurado a partir da data 
do requerimento da aposentadoria, pergunta sobre a concessão do auxílio 
alimentação aos servidores se alguma categoria do município que recebe 
esse auxílio, pergunta também se existe o Fundo Municipal de 
Capacitação de acordo com a Lei Nº2723/2010 para a especialização dos 
servidores, se esse Fundo existe de fato ou apenas de direito, fala 
também com relação aos adicionais de insalubridade e periculosidade, 
quais as categorias são contempladas ou recebem uma dessas duas 
questões, e por último ressalta a questão do Plano de Saúde para os 
servidores, pois na gestão do Ex-Prefeito Paulo Sidney os servidores 
tinham um plano de saúde e hoje a arrecadação do IMPAR é muito maior 
e os servidores não dispõem de um Plano de Saúde e gostaria de saber 
se no PCCR está sendo contemplado esses questionamentos que 
ressaltou e ressalta também com relação aos Procuradores Jurídicos do 
município também possam ser contemplados nesse PCCR. O vereador 
Delaite Rocha (Professor Delan) diz que gostaria de ressaltar outra 
questão um pouco fora do contexto, mas diante dessa oportunidade 
desse debate, ressalta que o servidor quando precisa da liberação de uma 
certidão precisa aguardar por  04 (quatro) meses para receber a certidão 
e questiona porquê o município não organiza um sistema eletrônico para 
fornecer imediatamente essas certidões, para que o servidor não fique 
nessa peleja aguardando a liberação por meses de apenas uma certidão. 
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O vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz que já apresentou propositura 
solicitando ao Executivo Municipal estudos para a implantação de um 
Plano de Saúde para os servidores municipais e que gostaria de ressaltar 
que também está na expectativa para saber qual será o impacto financeiro 
com a criação desse Plano. O vereador Delaite (professor Delan) diz que 
desde de 2012 já havia estudos para a elaboração e para o impacto 
financeiro referente ao PCCR e ainda não foi resolvido esse problema do 
Plano e diz que gostaria de pedir encarecidamente que concluam esses 
estudos e encaminhem para esta Casa de Leis o projeto do PCCR para 
que possam estuda-lo e analisa-lo com cuidado. Com a palavra o 
vereador Geraldo Silva parabeniza o vereador Delaite Rocha (Professor 
Delan) pela iniciativa desse debate e gostaria de reforçar o pedido para 
que o Projeto possa ser encaminhado para essa Casa de Leis o mais 
rápido possível. Com a palavra o vereador Alcivan Rodrigues diz que 
espera que o Executivo Municipal dessa vez possa cumprir com a sua 
parte e cumprir com o que está sendo prometido pela Sra. Secretaria 
Rejane, pois esta Casa de Leis sempre tem cumprindo com o seu papel. 
Com a palavra o vereador Wagner Enoque cumprimenta a todas os 
presentes e aos convidados que compõem a Mesa Diretora na pessoa do 
Sr. Carlos Guimarães e questiona a Sra. Secretaria Rejane sobre uma 
previsão, uma data da realização do concurso público, pois há inúmeras 
pessoas que estão se preparando para esse concurso. Com a palavra a 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) cumprimenta a todos os presentes 
e parabeniza aos representantes dos Sindicatos pela defesa dos direitos 
dos servidores públicos municipais. Com a palavra o vereador Gilmar 
Oliveira cumprimenta a todos os presentes e diz que gostaria de 
manifestar o seu apoio pois o assunto já foi bem debatido e que podem 
contar com essa Casa de Leis na aprovação desse Plano. O Sr. 
Presidente registra as presenças das Técnicas de Enfermagem a Sra. 
Lucimar e a Sra. Rute e diz que irá passar a palavra a Secretaria Rejane 
para que possa responder aos questionamentos que foram feitos.  Com a 
palavra a Sra. Secretaria Rejane diz que irá responder ao maior 
questionamento que é o envio do PCCR até o mês de Junho e que é o 
compromisso que tem com o Sr. Prefeito Ronaldo Dimas e espera o seu 
cumprimento. Em virtude do prazo que foi questionado pelo vereador 
Delaite para a análise desse projeto por essa Casa de Leis e que esse 
projeto está sendo muito bem estudado pelo Executivo Municipal e que 
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isso contempla o questionamento que foi feito com relação ao impacto 
financeiro e por isso o Plano está sendo muito bem preparado e para que 
o projeto não seja cumprido no futuro e que será uma matéria acordada 
com os Sindicatos. Com relação ao prazo para o envio da matéria, o Sr. 
Prefeito fez alguns ajustes e devolveu o projeto para que esses ajustes 
possam ser feitos, e após passar pelos Sindicatos será encaminhado para 
esta Casa de Leis e que vale ressaltar que estão trabalhando em sintonia 
com os Sindicatos para atender da melhor maneira de forma legal o que 
está sendo colocado por eles. Destaca que foi questionado com relação 
a realização do concurso público e que junto com o Projeto de Lei do 
PCCR, virá também a consolidação dos cargos e o quantitativo de vagas, 
sendo que este deve vir até mesmo antes do PCCR devido a urgência 
que se tem desta Casa de Leis analisar e aprovar para a liberação do 
concurso público, enfatizando que não é o quantitativo de vagas do 
concurso público e sim o quantitativo de vagas que o município precisa 
para funcionar e que . Quanto ao que foi questionado pelo vereador Divino 
Bethânia Junior sobre os Procuradores Jurídicos a remuneração destes 
está contemplado numa Lei aprovada por esta Casa de leis e que os 
mesmos recebem também a sucumbência das ações e que os 
assessores jurídicos dão suporte e o Plano deles virá junto com esse 
Plano de carreira, ou seja, todos os servidores serão contemplados neste 
Plano.  O vereador Divino Bethânia Junior diz que irá conversar com os 
servidores que o procuraram e informar aos mesmos que eles passaram 
a ele informações mentirosas e sabe que há cargos que são nomeados 
pelo Sr. Prefeito Municipal e alguma coisa está errada. A Sra. Secretaria 
Rejane diz que os cargos que são de livre nomeação do Sr. Prefeito não 
tem como interferir. O vereador Divino Bethânia Junior diz que a livre 
nomeação tem que estar dentro da Lei. A Sra. Secretaria Rejane diz que 
tudo que foi dito encontra-se no Portal da Transparência. O vereador 
Carlos Silva pede para que o Projeto da Consolidação seja separado do 
projeto do PCCR. A Sra. Secretaria Rejane diz que são projetos distintos 
e virá sim separados, aproveitando diz que quanto a questão da Data 
Base do município que é em Março, a mesma foi atendida e foi aplicada 
conforme a Lei e com relação ao IMPAR sobre o reajuste diferenciado 
que foi concedido ao mesmo conforme o que foi dito pelo vereador Carlos 
Silva, vale ressaltar que o IMPAR  é uma Autarquia e que irá verificar junto 
ao Presidente desse órgão sobre essa questão, para que não haja 
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discrepância quanto a questão do reajuste. O vereador Carlos Silva diz 
que foi uma informação que foi um Decreto se não estiver enganado e  
que precisa concretizar e por isso questionou a Sra. Secretaria Rejane 
sobre isso e espera respostas concretas. A Sra. Secretaria diz que não 
tem essas respostas no momento mas irá buscar junto ao representante 
do IMPAR e estará passando a resposta ao vereador Carlos Silva. Diz 
que quanto ao que foi questionado pelo vereador Terciliano Gomes sobre 
a questão do equilíbrio do Projeto do PCCR e que o desejo é que os 
direitos sejam iguais para todas as classes, visto isso estão revendo uma 
proposta para inserção dos professores que irão ingressar na educação 
após o concurso público, mas que tudo está sendo feito para que não haja 
um comprometimento financeiro do Município. Com relação a Lei do Vale 
Alimentação e do Plano de Saúde será levada essa proposta ao Sr. 
Prefeito, pois não estão sendo contempladas no PCCR, pois pior do que 
não conceder o benefício e conceder e não poder cumprir e  quanto ao 
questão da insalubridade estão cumprindo o prazo que foi dado pelo 
Ministério Público, já com relação ao Fundo de capacitação até hoje não 
praticaram e cada Secretaria tem a liberdade de colocar para os seus 
servidores e quando se fala em certidão, em alguns casos da solicitação 
da certidão para o processo de aposentadoria as certidões tem demorado 
um pouco, até mesmo porque os pedidos aumentaram muito pela questão 
da Reforma da previdência, visto isso foi aumentado o número de 
pessoas da equipe que realiza esse serviço. Diz que gostaria de 
agradecer aos vereadores que são seus amigos na pessoa do vereador 
Gideon Soares pelas palavras de elogios a sua pessoa.  O Sr. Presidente 
registra as presenças do Dr. Tiago – Advogado e do Sr. Stofi Vieira. Com 
a palavra o Sr. Carlos fala ao vereador Carlos Silva sobre a questão do 
atraso dos pagamentos, ano passado tiveram essa dificuldade e quando 
atrasa até dez dias vai ao Ministério Púbico protocolar esse atraso e neste 
mês o Ministério Público moveu uma ação contra o Município. Diz que 
quanto o ticket alimentação quando assumiu o SISEPAR essa cobrança 
já era feita pelo Presidente anterior e que nunca saiu do papel e espera 
que as insalubridades sejam pagas a quem de direito, assim como as 
licenças prêmios que é direito dos servidores. Agradece a Sra. Secretaria 
Rejane por sempre atender a todos e sempre ajudar no que for possível. 
Com a palavra  a Sra. Rose pede para que o projeto antes de vir para esta 
Casa de Leis que possa ser encaminhado aos Sindicatos para que 
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possam analisa-lo primeiramente e agradece a todos por essa 
oportunidade. Com a palavra a Sra. Secretaria Rejane diz que ficou muito 
satisfeita com a realização desse debate e ressalta que pensou em ver 
mais servidores presentes nesta sessão para apoiar uma questão tão 
relevante como essa, e que estão elaborando com muito carinho esse 
PCCR.  O Sr. Presidente registra que hoje se comemora muitas 
profissões de suma importância que são: Os Pedagogos, Técnicos e 
Auxiliares em Enfermagem e  dos Mototaxistas.   Com a palavra o 
vereador Delaite Rocha (Professor Delan) agradece nominalmente a cada 
convidado que compareceu e atendeu o seu convite. Agradece a todos 
que direta e indiretamente ajudaram na realização dessa sessão e desse 
debate que foi realizado de forma tranquila e harmônica e tem certeza que 
o Projeto não demorará para chegar a esta Casa de Leis.  O Sr. 
Presidente convida a todos os servidores que estão presentes, os 
convidados e os vereadores para tirarem uma foto oficial. Em seguida o 
Sr. Presidente diz que foi acordado com todos os vereadores e as 
matérias que não foram votadas hoje serão apreciadas e votadas na 
próxima sessão do dia 21/05/2019. Nada mais havendo a tratar o Sr. 
Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada esta 
sessão. Para constar lavrou-se esta ata que depois de lida e aprovada 
será devidamente assinada.  

  
       


