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ATA DA SEXCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARICANDUVA. 

Realizou-se no dia vinte e oito de março do ano de 2022, às dezessete horas e quarenta minutos, 

na sede da Câmara Municipal de Aricanduva, estado de Minas Gerais, situada na Rua Tiradentes, 

número 234, centro, a Sexcentésima Octogésima Reunião Ordinária da Câmara Municipal, sob a 

presidência do digníssimo vereador, o senhor Fernando Monteiro Santos. O senhor presidente 

Fernando Monteiro cumprimentou a todos, convidou a todos para juntos fazerem as orações 

habituais e logo após declarou aberta a sessão em nome de Deus e do povo aricanduvano, após a 

conferência do livro de assinaturas, constando quórum legal com o registro de assinaturas dos 

seguintes vereadores: Fernando Monteiro Santos, Nivaldo Aparecido Santos, Geraldo Donizete 

Santos,  Cláudio Lafaete Chaves Oliveira, Geraldo Aparecido Santos Paranhos, Osnar de Cristo 

Gomes de Melo, Cláudio Monteiro Santos, Ricardo Lafaiete Santos Ferreira, Raimundo Costa Silva. 

Dando início ao expediente do dia o senhor presidente solicitou da secretária que fizesse leitura do 

resumo da ata da sessão anterior que depois de discutida foi aprovada e em seguida assinada pelos 

senhores vereadores. Abrindo a segunda parte -ordem do dia o senhor presidente solicitou leitura 

de indicações constantes na pauta. Indicação 001/2022 de autoria do vereador Cláudio Lafaete 

Chaves Oliveira que indica ao executivo municipal a realização de bloqueteamento ou 

pavimentação do pátio de transportes e obras do município de Aricanduva. No uso da palavra o 

vereador Cláudio Lafaete falou sobre sua indicação esclarecendo que fez a indicação ao prefeito 

para que ele possa analisar a situação do pátio, um local onde circula muitos veículos, fazendo com 

que espalhe muita poeira e esta poeira vai em rumo a creche, posto de saúde entre outros. Pede 

ao executivo que veja a possibilidade de fazer o bloqueteamento do pátio ou a pavimentação para 

evitar estes transtornos. Dando sequência na ordem do dia o senhor presidente colocou em 

segunda discussão do plenário o projeto de lei 005/2022 “Denomina quadra esportiva Caio 

Lourenço Santos a unidade de infraestrutura esportiva educacional (Quadra Society), situada na 

Rua Flor de Liz, número 24, Bairro Novo Horizonte e contém outras providências”. Com a palavra e 

em sua discussão o vereador Nivaldo Aparecido disse que o projeto é uma homenagem ao Caio 

Manuel Lourenço Santos que era funcionário da prefeitura e também foi um grande esportista no 

município. Representou Aricanduva em vários campeonatos em outros municípios, ganhou a copa 

regional que foi disputada em Angelândia e representada pelo time do Estrela Vermelha. Agradece 

ao executivo pela homenagem, é claro que não queria estar aqui discutindo sobre o assunto, pois 

foi uma causa de perda, mas é uma determinação de Deus. Com a palavra e em sua discussão o 
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vereador Geraldo Aparecido disse que é sim um projeto muito bem vindo, estes projetos quando 

nomeia, mesmo que pós morte, é um evento que entende necessário para se tornar imortal aquele 

que nos acompanhou um dia e esteve aqui com a gente. Citou na última reunião a questão do 

campo de futebol que recebeu o nome do Toi da Sinhá, Antônio da Paixão Gandra, a unidade de 

saúde recebeu o nome do Rui Leão e assim deveriam nomear vários locais de nossa comunidade. 

O plenário da câmara recebeu o nome do senhor Alexandrino, e assim deveriam nomear vários 

pontos da nossa cidade com o nome de pessoas que aqui estiveram para a gente saber contar e 

transmitir para os demais o que aconteceu. Assim como nomearam outro dia a Rua Hozanan de 

Melo que foi uma pessoa que marcou enquanto esteve presente aqui conosco. Todos nós estamos 

aqui de passagem, não sabemos qual o tempo nosso aqui, mas que depois de se partir para o 

criador que a gente possa rememorar dessa maneira. Caio, esportista, como dito pelo seu tio, 

vereador Nivaldo, sempre traz esta memória para a gente das questões do esporte. Muito jovem, 

cheio de vida, mas que partiu e para nós lembrar aquilo que ele foi aqui está sendo homenageado 

dando o seu nome para a quadra que fica no bairro Novo Horizonte. Ato contínuo o senhor 

presidente comunicou que foi solicitado pelas senhoras Maria do Rosário Teles Rodrigues, 

coordenadora da subsede do SINDIUTE de Capelinha e Kátia Maria Santos Costa, educadora da 

Escola Estadual Teodomiro, espaço na tribuna livre, da sessão ordinária do dia 28 de março de 

2022, cujo assunto a ser abordado por elas seria a greve dos professores da rede estadual de 

educação: Piso nacional da Educação Básica, Regime de Recuperação Fiscal. O senhor presidente 

concedeu a cada uma delas o espaço na tribuna, limitando um tempo de vinte minutos para cada e 

caso fosse necessário poderiam solicitar que lhes seriam concedido mais alguns minutos. No uso 

da palavra as senhoras; Maria do Rosário e Kátia Maria falaram sobre a greve, que teve seu início 

no dia nove de março, é uma greve da rede estadual de educação e tem como objetivo cobrar o 

pagamento do piso nacional da educação básica. A senhora Maria do Rosário disse que como todos 

sabem que o FUNDEB é o fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica, foi criado 

em 1988. Em 2006 foi criado o fundo dos recursos para pagar os professores, no país inteiro o 

mesmo salário, porque a desigualdade era muito grande. O Sudeste e Sul, como a arrecadação é 

muito maior, o salário dos professores era bastante desigual com o do Nordeste e Norte do país. 

Para que não houvesse isso mais foi criado o piso nacional. Isso é o mínimo e hoje é de três mil, 

oitocentos e quarenta e cinco reais, sessenta e três centavos e os professores da rede estadual de 

ensino, para quem tem o cargo completo, recebe dois mil, cento e trinta e cinco reais. Então o salário 

está bastante desfasado, quase oitenta por cento. Quando resolveram fazer uma greve, foi para 

cobrar do governador do estado de Minas Gerais o pagamento desse piso que foi sancionado pelo 
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presidente da república. Não estão cobrando nada além do que já são seus. Quando são 

convidados a participar com os representantes do município, que também vão ter que fazer estes 

ajustes no pagamento dos servidores do município, é bom entender do assunto, ter esclarecimentos 

de como surgiu o FUNDEB. Em 2006 foi a criação do FUNDEB e em 2008 foi a regulamentação do 

piso nacional.  Valor do reajuste é anual. O último aumento recebido pela rede estadual foi em 2016, 

que foi de 11,36 por cento. Quando explica para os pais que estão em greve por causa de seus 

salários, eles entendem. Ninguém trabalha por amor, as pessoas trabalha com amor. É diferente e 

todos tem contas a pagar. Com a palavra a senhora Kátia Maria agradeceu o espaço a elas cedido, 

onde elas poderão esclarecer para a comunidade os motivos de terem aderido à greve. Fazem parte 

de uma escola inserida em uma cidade muito pequena onde o contato com os pais sempre foi muito 

próximo e prezam muito por isso. Não queriam que a escola aderisse ao movimento sem contar 

com o apoio dos pais, da comunidade e sem principalmente, esclarecer para os pais o porquê disso 

estar acontecendo. Confessa que não foi uma decisão fácil de tomar. Tiveram várias discussões, 

tiveram vários momentos para se tomar esta decisão, pois de um lado estão voltando de um ensino 

remoto, com todos os problemas que este ensino remoto acarreta. As dificuldades de aprendizagem 

deixadas pelo ensino remoto são gritantes e todos sabem disso. Hora que os meninos estão 

começando a perceber que estão em um ambiente escolar, que é necessário estudar. Puderam ver 

o quanto os alunos precisam de estar próximos ao professor e o quanto eles começaram, a partir 

do ensino remoto a valorizar esta questão da presença do professor. Depois de um mês de aula, 

no ano passado, ouviu de um aluno que o que ele aprendeu em um mês com o professor, foi muito 

mais do que aprendeu em dois anos de ensino remoto. Eles perceberam esta importância. Depois 

de várias discussões resolveram aderir ao movimento. Uma parte da escola resolveu aderir ao 

movimento. Quando diz uma parte, foram os professores do sexto ao terceiro ano do ensino médio. 

Os professores do primeiro ao quinto ano não aderiram porque se reuniram e entendem que estes 

alunos são bem mais dependentes do professor. Os prejuízos deixados pela pandemia afetaram de 

forma muito significativa a alfabetização. Tem crianças do quarto e quinto anos que não foram 

alfabetizadas ainda. Isso mesmo com a família lutando para ensinar, lutando para ajudar, porque 

todos sabem o como é difícil alfabetizar uma criança e sabem também que os pais não tem esta 

formação. Quem tem são os professores. Os professores do primeiro ao quinto ano, mesmo 

concordando com a luta resolveram não aderir ao movimento, porque estes alunos são bem mais 

dependentes do professor. Se parassem, teriam depois que voltar no mesmo patamar que estavam 

no início do ano. Alfabetização é rotina, não tem como fugir disso. Os professores do sexto ao 

terceiro ano resolveram aderir. Aderiram à greve para cobrar que a lei seja feita. Simplesmente isso. 
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Conforme dito pela colega Maria do Rosário, precisam que o piso seja pago pelo governo do estado. 

Isso não está sendo cumprido. Quando trabalham em sala de aula ensina seus alunos a lutarem 

pelos seus direitos, e que as leis foram feitas para serem cumpridas. Isso começa deste pequeninos, 

quando começam a trabalhar com regras na sala. Começam este trabalho deste que eles entram 

na escola, na educação infantil. Estão agora tentando lutar por este direito e seria muito incoerente 

de suas parte trabalhar isso com os alunos o tempo inteiro, falar para eles da importância de lutar 

pelos direitos e não lutar por um direito que é seus. Estão se sentindo desvalorizados e isso nas 

mínimas coisas. Não tem direito a vale alimentação, vale transporte. Talvez em uma cidade 

pequena como aqui, talvez isso não tenha tanta importância, como em uma cidade grande tem. 

Para trabalhar os professores usam seus equipamentos particulares, computador, celular, o ensino 

remoto foi uma loucura e não tinham tempo de folga. Era o tempo inteiro, finais de semana, dia e 

noite e muitas vezes que querem levar o xerox para os alunos, precisam comprar folhas. Qual a 

outra profissão tem isso? O que estão tentando fazer é justamente lutar pelos seus direitos e mostrar 

para seus alunos que tem como fazer isso de forma pacífica, de forma educada e que isso não é 

impossível. Hoje o ponto mais importante para os professores da escola Teodomiro é que tenham 

o apoio da comunidade. Fica feliz quando citado por alguns vereadores que a comunidade entende 

isso, porque a escola Teodomiro é sim uma referência na região. Todos sabem a importância que 

a escola tem para a cidade, para o município e para a região. Escuta muito elogios a respeito da 

escola e isso se dá devido ao trabalho em parceria. Escola, família, comunidade. Se não for assim 

a educação não acontece e tem consciência disso. É por isso que precisam muito do apoio dos pais 

em os entender. Depois vai ser complicado sim, mas também entendem isso, mas precisam disso. 

Precisam também do apoio dos vereadores e falar para toda sociedade e principalmente para os 

alunos que todos tem o direito de lutar por aquilo que acredita e principalmente por aquilo que é de 

direito. Se estar aqui falando, está exercendo um poder de expressão, fazendo uso da democracia, 

um direito que foi conquistado com muita luta. Tudo que a gente conquista é com muita luta e muita 

batalha. Por isso precisam muito do apoio dos vereadores.  As senhoras Maria do Rosário e Kátia 

Maria concluíram suas falas pedindo o apoio dos vereadores na luta pela reivindicação de seus 

direitos que é o pagamento pelo governo do estado do piso salarial dos profissionais da educação 

e agradeceram o espaço a elas concedido. Ato continuo o senhor presidente abriu o espaço para 

que cada vereador pudesse fazer suas colocações, suas considerações. Todos os vereadores 

usaram a palavra para manifestar apoio a favor dos professores, ressaltaram a importância dos 

professores lutarem sim pelos seus direitos, a importância que os mesmos tem no município e na 

sociedade de forma geral. Ressaltaram ainda a importância em recebê-las aqui na casa, as 
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agradeceram pela presença e que voltem mais vezes. A câmara municipal se sente privilegiada em 

recebê-las. No uso da palavra o senhor presidente cumprimentou a todas as professoras presentes, 

as agradeceu por estarem vindo na reunião da câmara, onde solicitaram o espaço para reivindicar 

os seus direitos. Cumprimentou também os funcionários da pro infância, também presentes na 

sessão. Parabenizou as professoras por estarem buscando seus direitos e não deixar que o estado 

faça da forma que bem quer. Em sua opinião está mais para um estado ditador que não quer 

dialogar. Sabe que a categoria vem lutando a mais de três anos, tentando conversar e infelizmente 

o estado não cede. Ele olha apenas seus ideais e não pensa no bem estar da classe. São várias 

classes cobrando, segurança pública, pessoal da área da saúde. Hoje exclusivamente estão aqui 

falando dos professores e todos sabem que o que eles estão cobrando aqui é o pagamento do piso 

salarial no valor de três mil oitocentos e pouco. O governo está deixando de cumprir uma lei. 

Infelizmente não precisaria estar chegando a este ponto, mas foi esta a solução encontrada pelos 

profissionais da educação. Estão fazendo a greve para chamar a atenção também de toda 

população, dos pais dos alunos, dos gestores e isso é de uma importância muito grande. Deixa os 

parabéns a eles por estarem reivindicando e confiando nesta casa como um órgão que pode estar 

cobrando, a qual poderão estar representando os professores um pouco mais além, junto à 

Assembleia Legislativa, dando uma força junto aos deputados federais. Esteve conversando com o 

deputado estadual Neilano Pimenta e com o deputado federal Paulo Abi-Ackel, onde os mesmo 

demonstraram apoio aos professores e colocaram seus gabinetes à disposição para que 

necessitarem.  Os professores merecem todo respeito e consideração, é uma profissão que forma 

todos os outros profissionais, sem eles nada seria possível. É uma classe que merece todo respeito 

e merece ser valorizada. Infelizmente isso nos entristece, mesmo que vençam esta causa, acha 

que não precisaria estar chegando a este ponto. Todos sabem que o estado hoje tem plenas 

condições para estar pagando, pois foram feitos os estudos e comprovado. Como citado pelo colega 

Geraldo Aparecido, o estado está ocultando em pagar, pois prefere estar rendendo juros e em 

outras situações preferem beneficiar talvez uma classe mais alta do que uma classe que precisa 

ser valorizada por todos estes gestores. O presidente disse ainda que esteve conversando com 

vários pais de alunos, principalmente depois que a situação se tornou mais pública, e estes 

relataram que estão sim abraçando esta causa juntamente com os professores. Os pais conhecem 

a conduta dos professores e sabem da valorização que necessitam. O nobre presidente solicitou a 

permanência das professores na reunião da câmara, pois na sequencia seria votada uma moção 

de apoio aos mesmos, de sua autoria. Agradeceu os professores pela presença e se colocou mais 

uma vez a disposição da classe para o que precisarem. Unidos lutarão para alcançar seus direitos. 
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Disse que gostaria de chamar a atenção na Assembleia Legislativa de Minas, onde infelizmente foi 

votado no primeiro turno em sessão ordinária e eles tiveram a capacidade de fazer a reunião com 

as portas fechadas. Solicita da presidência da Assembleia mais respeito com os professionais da 

educação. Será que estão com medo dos professores? Estão com medo de encarar o povo de 

verdade? A maioria das coisas já estão funcionando normalmente, não tem uma lógica fechar a 

Assembleia onde todos seriam recebidos com máscara, poderiam verificar se as pessoas estavam 

vacinadas, vão lá e fazem uma sessão de porta fechada. Muitas coisas já estão funcionando em 

Belo Horizonte normalmente. Estádios de futebol com capacidades de receber muitas pessoas entre 

outras tantas coisas. Não faz sentido a sessão na Assembleia ter sido de portas fechadas. Dando 

segmento com a sessão o senhor presidente solicitou leitura da moção de apoio de sua autoria aos 

profissionais da Rede Estadual de ensino pela reivindicação do pagamento do reajuste referente ao 

piso nacional do magistério de 2022. Após leitura o senhor presidente colocou a moção de apoio 

em única discussão do plenário. Com a palavra e em sua discussão o vereador Nivaldo Aparecido 

disse que a moção apresentada pelo colega vereador Fernando é de grande importância e estar 

super de acordo. Com a palavra e em sua discussão o vereador Geraldo Donizete disse que 

concorda sim com a moção de apoio apresentada pelo vereador, acha que este cenário não deveria 

estar acontecendo, mas infelizmente como não teve o reconhecimento do governo do estado e os 

professores estão é em busca de seus direitos. Com a palavra e em sua discussão o vereador 

Geraldo Aparecido disse que parabeniza o nobre presidente pela moção de apoio, parabeniza a 

senhora Maria do Rosário por estar presente, por fazer frente, saí da cidade de Capelinha e estar 

aqui se propondo e se colocando as condições e as situações dos professores. Da mesma forma a 

senhora Marise que acredita estar a bem tempo à frente do SINDIUTE de Capelinha. As parabeniza 

por estar à frente desse movimento, não é fácil, mas só se consegue estabelecer direito com estas 

lutas. Graças a Deus uma luta sadia, mas em muitas vezes os direitos só são postos mediantes 

lutas sangrentas.  Realmente é assim que funciona. Como diz antes, isso nos ensina, ensina os 

nossos familiares, ensina nossa comunidade a ver o direito como algo que você tem que buscar, 

que você tem que lutar por ele. Ele não vem de mão beijada. Os direitos sociais que temos hoje, 

são direitos que precisaram de sangue derramado. Até mesmo se pegarmos o marco histórico das 

nossas constituições federais, vamos ver isso. Se formos ler uma por uma, vamos ver que os direitos 

sociais só foram implementados através de muita luta. A Constituição Federal de 1988, só chama 

Constituição Cidadã, justamente porque ela veio amparar os direitos de todos. Ela traz em sua letra 

aquilo que a população reivindicava. Deixa os parabéns aos professores. Com a palavra e em sua 

discussão o vereador Osnar disse que gostaria apenas de fazer duas observações. Assim como a 
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rede de ensino da escola Teodomiro Caldeira Leão é bem vista em todas as regiões, principalmente 

na superintendência regional de Diamantina, deixa também os parabéns para a rede municipal de 

ensino que também são muito bem vistos na superintendência em Diamantina. Viaja bastante e 

houve os comentários positivos. A outra colocação é que o deputado Fabio Avelar que declarou seu 

apoio aos professores é vice-líder do governo Zema e é favorável ao projeto. Com a palavra e em 

sua discussão o vereador Ricardo Lafaiete parabenizou os professores pela iniciativa e que eles 

tenham a certeza que estarão juntos correndo atrás e requerendo o direito de cada um. Após as 

discussões o senhor presidente colocou a moção de apoio aos profissionais da Rede Estadual de 

ensino pela reivindicação do pagamento do reajuste referente ao piso nacional do magistério de 

2022, em única votação do plenário pelo sistema aberto de votos. A moção de apoio foi aprovada 

por unanimidade dos senhores vereadores. O presidente agradeceu a cada professor pela presença 

e pela confiança e que tenham certeza que estarão juntos nesta luta. Disse que é um projeto 

complexo, todos sabem que nenhum deputado irá contra ao mesmo, mas é preciso saber quais 

deputados votarão a favor das emendas que é o mais reivindicado pelos profissionais da educação. 

É necessário acompanhar e ver de fato quais deputados irão apoiar os professores até o final. 

Estarão atentos a estas questões para que, principalmente os deputados que foram votados aqui 

no nosso município de Aricanduva, os vereadores possam fazer estas cobranças, e eles possam 

valorizar os profissionais da educação que tanto necessitam. Quando o governador fala que não 

tem condições, onde todos nós sabemos que tem, nem se não tivesse estas condições, ele deveria 

cortar de onde tem mais. Todos sabem, por exemplo, o tanto de benefícios que os próprios 

deputados tem. Acha que chegou a hora de todo país ter uma conscientização. Vivemos um 

momento importante agora em 2022 devido ao período eleitoral, e é cada um buscar seus direitos, 

conhecer mais sobre os trâmites políticos, pois infelizmente muitas vezes se houve muitas notícias 

que são fake news e acaba confundido a população. Faz um compromisso com cada um de aquele 

deputado que realmente votar a favor da causa, irá se feito um ofício, será lido e esclarecido para 

a população, esclarecendo para toda a população qual é a causa que os professores defendem. 

Pedindo a palavra o vereador Geraldo Aparecido disse que só para complementar que nesta 

questão é preciso deixar bem claro, pois o governador já deixou claro que se o projeto for aprovado 

ele irá vetar. Necessário ver a questão da derrubada do veto que entende que será a parte mais 

importante, onde irá exigir o quórum qualificado. Esse é um acompanhamento que irão fazer 

intensamente. Com a palavra o senhor presidente disse que realmente esta parte do veto é sem 

dúvidas a mais importante, e estarão acompanhando e torcendo e fazendo suas partes com as 

cobranças para que possa realmente chegar ao que a classe cobra que são seus direitos e que 
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estão garantido na Constituição. Nada mais na segunda parte-ordem do dia, o senhor presidente 

passou para a terceira parte-grande expediente e declarou a palavra franca aos senhores 

vereadores. Com a palavra franca o vereador Nivaldo Aparecido cumprimentou a todos e agradeceu 

a Deus por mais um dia. O vereador Nivaldo falou sobre os profissionais das redes estadual e 

municipal de ensino, hoje presentes na casa para reivindicar seus direitos. Os parabeniza pela 

atitude e os agradece por confiar nesta casa e podem contar com os vereadores, pois estão de seus 

lados. Estão recebendo um salário defasado, não são valorizados e o governador está é tirando 

seus direitos. Estão dialogando com os deputados Neilano Pimenta e Paulo Abi-Ackel para que eles 

possam entrar na luta a favor dos professores. O vereador desejou boa noite e boa semana a todos. 

Com a palavra franca o vereador Geraldo Donizete cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por 

mais uma oportunidade. O vereador Geraldo Donizete parabenizou os professores pela iniciativa, 

diz que isso é muito importante para todos nós. Se somos alguém na vida devemos isso aos 

professores. Teve a honra de sua mãe ser professora, em uma época difícil, trabalhou por muito 

tempo até se aposentar. Vê as dificuldades encontradas pelos professores desde o início de sua 

infância, pois via o quanto sua mãe se dedicava no trabalho. Vê que hoje as coisas mudaram, mas 

os professores continuam dando o melhor de si. Estarão tentando fazer com os deputados vejam 

com mais carinho os direitos da classe.  O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca 

o vereador Cláudio Lafaete cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. 

Agradeceu as professoras pela presença. Disse que quando dito pelo colega Geraldo Donizete 

sobre sua mãe que também foi professora, faz das palavras dele as suas, pois sua mãe também foi 

professora e via o quanto ela ralava, e tinha apenas a quarta série. Além de sua mãe, tem uma 

professora em casa, sua esposa, e vê ela lutando muito para o melhor do aluno, mas não só por 

isso. Parabeniza todas as professoras presentes na sessão, podem contar com sua pessoa, estará 

cobrando do deputado Fábio Avelar para votar a favor do projeto e se caso o projeto for vetado, 

estará ligando para ele para que ele vote contra o veto. O vereador desejou boa noite a todos. Com 

a palavra franca o vereador Geraldo Aparecido cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais 

uma oportunidade, mais um aprendizado, como sempre diz em sua palavra franca, que a cada 

reunião tem a capacidade de aprender bastante e hoje é um desses dias que sai daqui certo que 

houve um grande aprendizado. As palavras da Maria do Rosário, as palavras da Kátia, foram 

palavras firmes, sérias, necessárias e que realmente precisavam ouvir. A comunidade precisava 

ouvir. A exposição dos professores em estar aqui na câmara municipal, local diferentemente do 

outro, como dito pelo colega vereador Fernando, onde fizeram o contrário, que foi na Assembleia 

Legislativa, aqui as portas estão abertas, sempre à disposição da população  para reivindicar e 
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cobrar seus direitos. Essa ideia que os professores estiveram de estar aqui presentes, fazer 

participar da reunião que é transmitida, que é levada ao nosso município e que sai a todo Brasil e 

até fora, pelas mídias sociais, que hoje os permite isso, é sim um evento único e necessário, porque 

os pais e aqueles que estão envolvidos diretamente na greve, que são também os alunos, passam 

a perceber a necessidade e o que é a greve, através da fala dita aqui hoje pela Maria do Rosário e 

pela Kátia.  O manifesto dos professores é um manifesto acompanhado por sua pessoa e que tem 

seu apoio. Sempre que pode faz estas reivindicações com os deputados com quem trabalha. Aqui 

em Aricanduva todos sabem que são os deputados do partido dos trabalhadores. Deputado federal 

Reginaldo Lopes e estadual Marquinhos Lemes e ainda estadual Cristiano Silveira. Eles 

acompanham e fazem parte desta luta juntamente com uma das pessoas que está encabeçando 

esta luta dos professores que é a deputada estadual Beatriz Sirqueira que inclusive foi secretária 

de educação no governo passado. O piso salarial de três mil oitocentos e quarenta e cinco reais, 

sessenta e três centavos é algo direito dos professores. Há que o estado entender que colocar este 

piso foi uma meta de seu governo. Não precisaria arrumar confusão com os professores, ao 

contrário, se é norma e tem que cumprir, tem que fazer os ajustes necessários para se cumprir o 

piso salarial. O vereador disse que outro dia em sessão falou o quão desmerecidos são os 

professores, onde muitas vezes trabalham vinte e cinco anos e na hora de aposentar é uma 

complicação terrível. Tem um tal de CQC, uma tal contagem de tempo que dá tanto trabalho aos 

professores.   O professor que trabalhou ali com amor, durante seus vinte e cinco anos efetivamente, 

passa-se por um tormento. Isso porque se ele trabalhou seus vinte e cinco anos, imaginando que 

quando completasse estes vinte e cinco anos iria aposentar, a partir desse momento, pensa, que 

passa a existir um desamor pela profissão, porque aquele compromisso que tinha com o professor 

não está sendo assumido pelo estado. Ou seja, o direito que ele tinha em afastar de uma sala de 

aula quando completar os seus vinte e cinco anos de trabalho. São coisas que precisam serem 

resolvidas. Precisa haver uma interação do sistema do estado com o sistema federal, o INSS, para 

que comunique que isso aconteça automaticamente. Nas polícia militar, quando se completa a 

idade, completa o tempo de serviço, o profissional é afastado. Na educação eles ficam lá 

trabalhando, aguardando a aposentadoria.  Precisamos de tecnologias e elas existem, que melhore 

a vida do professor. Mas uma vez parabeniza todos aqui presente, extensivo, todas as falas ditas 

sobre a Escola Estadual Teodomiro Caldeira Leão, à escola Municipal, pois entende ela fruto da 

escola estadual. Muito daquilo que se produz na área municipal, se deve a estadual, até mesmo 

porque muitos professores que estão na escola estadual, também são professores na rede 

municipal. Este professor com esta experiência compartilhada, da educação estadual com a 
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municipal, tende a melhorar a qualidade de ensino das nossas crianças. As parabeniza mais uma 

vez e que Deus permita ver cumprido este piso salarial. O vereador desejou boa noite a todos. Com 

a palavra franca o vereador Osnar de Cristo cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais 

um dia. Deixou os parabéns para todos os professores presentes na reunião e também para os que 

estão acompanhando pelas mídias sociais, tanto da rede estadual quanto da rede municipal de 

educação. Deseja que eles voltem mais vezes nas reuniões. Disse que como estão falando de 

educação, gostaria de aproveitar a dexa e dizer que até hoje não foi feito o que foi dito na 

comunidade e Mutamba que é a reabertura da escola na comunidade. Esteve na comunidade no 

dia de hoje e presenciou duas crianças de seis anos de idade passando na porta da escola para 

irem estudar em Carneiros. As mães reclamam e acha que se não for cumprir, que a secretária vai 

até a comunidade e faça uma reunião e comunica que não vai ser cumprido aquilo que foi prometido, 

que é a reabertura da escola. Deixa o pedido registrado mais uma vez. Deixa registrado também 

que o deputado Fábio Avelar também apoia a emenda da deputada Beatriz Sirqueira do PT. Ele 

está declarando apoio não só ao projeto, mas também a emenda da deputada. O vereador desejou 

boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Cláudio Monteiro cumprimentou a todos e 

agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador manifestou seu apoio a todos os professores, sabe 

que eles não queriam estar fazendo esta reivindicação, mas foram obrigados, pois estão sendo 

prejudicados. Estão de parabéns por estarem correndo atrás de seus direitos e pedir a Deus 

também que ilumine todos os deputados para que eles possam estar votando a favor dos 

professores. Pedir a Deus também para que o governador venha a sancionar o projeto e não vetar. 

Deus em primeiro lugar e que ele abençoe que dê tudo certo. Todos sabem que não é fácil pra os 

professores. O vereador deixou registrado uma cobrança para que o prefeito e secretário 

aproveitem que não está tendo aula e dê uma olhada nas estradas. Esteve passando pelas 

comunidades de Sapucaia e Ouro Fino I e está uma tristeza. Alguns lugares tem até atoleiro. 

Aproveitar que não está tendo aulas e arrumar pelo menos os pontos mais críticos. Não está falando 

para arrumar tudo, pois sabe que não é fácil. Conhece bem o trabalho do secretário, sabe de sua 

boa vontade, mas arrumar pelo menos os pontos mais críticos. O vereador desejou boa noite a 

todos. Com a palavra franca o vereador Ricardo Lafaiete cumprimentou a todos e agradeceu a Deus 

por mais um dia. O vereador Ricardo também deixou uma cobrança ligada a área da educação, 

onde sabe que o transporte escolar está funcionando para os anos inicias e infelizmente o município 

está usando carros não credenciados para transportar os alunos. Hoje encontrou com um veículo 

não credenciado cheio de alunos. Estão deixando os ônibus guardados e puxando em veículos 

impróprios. Acha muito errado e gostaria de saber do executivo como será a forma de pagamento. 
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Se os veículos não são credenciados como que estão trabalhando. Deixa registrado mais uma vez 

a cobrança sobre a reforma da quadra da praça. Estão sendo muito cobrados, falaram que iriam 

retomar a obra, sexta -feira estavam trabalhando lá, mas hoje já não tinha mais ninguém 

trabalhando no local.  Já fizeram ofício solicitando e estão aguardando a resposta do executivo. O 

vereador agradeceu a presença dos professores, em especial aqueles que foram seus professores, 

teve a oportunidade de também ser colega de trabalho, pois também já foi professor e deixa 

registrada seu apoio a cada um. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o 

vereador Raimundo Costa cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador 

Raimundo deixou seus parabéns aos professores presentes na sessão. Disse que eles estão mais 

do que certos em estarem correndo atrás de seus direitos e com fé em Deus irá dá tudo certo, pois 

é preciso sempre colocar Deus em primeiro lugar. Que Deus toque no coração do governador para 

que ele não vete o projeto, pois se assim ele o fizer, estará fazendo uma coisa muito injusta com os 

educadores. Deixou registrado seu apoio aos professores. O vereador desejou boa noite a todos. 

No uso da palavra o senhor presidente cumprimentou os vereadores, funcionários da casa, classe 

dos professores presente e ouvintes pelas mídias sociais. Agradeceu a todos pela presença, 

agradeceu a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade. Disse aos professores que os agradece 

por confiarem nesta casa legislativa, por confiar no trabalho dos vereadores. Podem ter certeza que 

não será em vão. As cobranças serão levadas aos deputados estaduais de seus conhecimentos e 

também à aqueles que tiverem uma proximidade para que todos possam aderir a esta causa que é 

de uma importância muito grande, pois realmente a classe da educação mexe com todas as 

pessoas. Vários professores aqui presentes que teve a honra de ser seu aluno há bastante tempo 

e sente feliz em poder hoje estar defendendo uma causa tão importante. Professores que 

contribuíram tanto para sua formação. Agradece a cada um por todo este período de aprendizado. 

Quando a gente é mais novo, as vezes não levamos tão a sério os estudos, as vezes não focamos, 

mas isso tudo faz parte da juventude. Importante é que os professores fizeram suas partes e 

trabalharam bastante para que hoje pudéssemos ser cidadãos melhores, em seu caso tirou grandes 

lições. Agradece por isso. Apesar de não exercer, é professor, formado em educação física e quem 

sabe no futuro poderão estar junto trabalhando. Os agradece por contribuírem em sua formação 

educacional e também como cidadão. O presidente disse que sobre o reajuste para os profissionais 

da educação do município, esteve conversando com o executivo e o projeto estará chegando na 

primeira semana de abril com o valor dos trinta e três por cento de reajuste. O município de 

Aricanduva vai conceder este aumento aos profissionais, o que é nada mais justo pelo trabalho 

exercido por eles e todos sabem que quanto a escola Teodomiro quanto a Núcleo tem um papel 
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fundamental na vida de todos nós cidadãos, onde começa desde a pro infância.  O carinho que 

cada profissional tem com seus alunos e isso é muito importante.  O presidente agradeceu aos 

colegas vereadores pelo trabalho, pela parceria, pois aqui é uma câmara que sempre estão unidos 

buscando o melhor para a população, sempre contribuindo para o bem estar do nosso município, 

sempre contribuindo para o bom desenvolvimento do município, seja votando em projetos que 

possam beneficiar a população e também fazendo cobranças para que as coisas sejam concluídas 

na forma que deve ser, principalmente dentro da legalidade. Sem mais nada a tratar o senhor 

presidente Fernando Monteiro, mais uma vez agradeceu a todos pela presença, desejou uma boa 

noite a todos, declarou encerrada a sessão e foi lavrada a presente ata que após lida e aprovada 

será assinada por todos os vereadores. Sala das sessões de Aricanduva em vinte e oito de março 

de 2022. 
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