
 ATA DA (74°) SEPTUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA E 

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O REPRESENTANTE DO 

SINTEAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES DA 

EDUCAÇÃO DE ALAGOAS) REALIZADA NO DIA 

DEZOITO DE MARÇO DE 2019, ÀS 9 HORAS E 30 

MINUTOS NO PLENÁRIO MANOEL AFONSO DE 

SOUZA. PODER LEGISLATIVO DE PAULO JACINTO - 

ALAGOAS. 

Aos dezoito dias do mês de marçoocorreu a 

septuagésima quarta sessão ordinária da décima sexta 

legislatura e audiência pública com o Sindicato dos 

Trabalhadores da Educação de Alagoas. Estiveram 

presentes os vereadores: Arconço Pereira dos Santos - 

presidente, José Salú da Silva - Vice Presidente, 

Francisco Manoel Ferreira Fontan - Primeiro Secretário, 

Maciel Barbosa de Lima - Segundo Secretário, Davi de 

Aquino Silva, José Ribeiro Barbosa Neto e Sheila 

Magna de Assunção Silva. Ausentou - se a vereadora 

Laryssa Rodrigues de Almeida a qual teve a sua falta 

justificada. Estavam presentes também professores da 

rede municipal de ensino. O presidente da casa 

convida o representante do sinteal para explanar no 

plenário a respeito de assuntos pertinentes a classe 

educadora. O sindicalista inicia seu discuso 

cumprimentando a todos presentes e agradecendo o 

espaço concedido. Acompanhou um debate que 

ocorrera em outra sessão sobre os precatórios e está 

com todos os processos que foram colocados através 

da ama. Paulo Jacinto se encontra regredido em 

aproximadamente oito anos porque os pequenos 



direitos que foram conseguidos com muita luta estão se 

perdendo devido a atual gestão e isso atrapalha o 

curso democrático, porque possui uma linha de 

pensamento ditatorial e não dialoga com o sindicato, e 

quando o mesmo barra o sindicato também está ferindo 

os direitos dos trabalhadores porque é parte legitima 

para lutar pelos direitos dos trabalhadores. Os 

vereadores como a voz do povo o sinteal vem pedir 

apoio dos mesmos nesta luta para avançar pois o 

sindicato é muito perseguido pelo atual gestor, e os 

trabalhadores estão sendo muito penalizados onde 

estão sendo retirados direitos legitimos. É distribuido 

um documento para cada um dos vereadores para 

atualiza los a respeito da questão do recurso do 

FUNDEB. Com relação a folha dos quarenta por cento 

o sindicato já solicitou deste municipio mas diferente 

dos demais eles não entregam para análise. Os 

trabalhadores da educação desempenham um trabalho 

nobre e no entanto não são valorizados, o gestor não 

dialoga com o sindicato e penaliza os professores. Por 

lei quando se termina uma graduação tem direito ao 

aumento de quarenta por cento, se acrescentar um 

mestrado aumento mais dez por cento e doutorado 

mais dez por cento. O professor com o nível médio 

deveria estar recebendo mil quanhentos e cinquenta e 

quatro e hoje quem recebe esse valor no município é o 

professor que tem graduação. A desvalorização 

profissional desmotiva o professor. O gestor não aplica 

piso salarial, reajuste nem o que consta no plano de 

cargos e carreiras. Existem processos de cargos e 

carreiras que está com mais de um ano e o jurídico do 



município ainda não pegou. O rateio do fundeb 

enriqueceria a economia local, mas quer contratar 

empreiteiras e beneficiar grupos e empresas do que 

beneficiar os trabalhadores. Vai disponibilizar para os 

vereadores uma Minuta fundamentada sobre os direitos 

que hoje estão sendo negados aos professores e 

podem fazer um indicativo de lei e mandar para o 

executivo, dessa forma a câmara de vereadores estará 

demonstrando para a sociedade como um todo que os 

vereadores são favoráveis ao ráteio para os 

professores porque se deixar o prefeito fazer o que ele 

quer ele não vai ratear. Inclusive assinou um TAC para 

torrar o dinheiro dos professores. A palavra é facultada 

ao vereador Francisco Fontan cumprimenta a todos e 

fala para o sindicalista que a câmara de vereadores 

estará sempre de portas abertas para receber o 

SINTEAL e diz que os professores tem que lutar pelos 

seus direitos e que podem contar com a casa 

legislativa e o povo de bem de Paulo Jacinto, aborda 

ainda que não é contra ao TAC mas com o dinheiro dos 

professores não. A palavra é facultada ao vereador 

José Anisthyn qua cumprimenta a todos e inicia seu 

discurso falando que ouvia atentamente a explanação e 

como presidente da comissão de constituição e justiça 

fez um projeto para reforçar o rateamento dos 

professores, e também criou uma comissão para que 

fosse investigado o gasto desse recurso juntamente 

com um representante da educação. Pediu para que os 

quarenta por cento fosse destinado aos demais 

funcionários que fazem a educação funcionar. O 

dinheiro tem que ser gasto com o rateio dos 



professores e reparos na educação. O maior parceiro 

dos vereadores deveria ser a justiça, mas infelizmente 

a mesma não ver com bom olhos a valorização dos 

professores, será que estes chegaram lá sem 

educação? Não, todos precisaram de um professor. A 

palavra é facultada ao vereador Maciel Lima que 

cumprimenta a todos os professores, cidadãos e ex 

vereadores presentes e ouvia atentamente e é triste 

ouvir estas coisas que acontecem na educação do 

município, escutamos todos os dias o carro de som 

falando que o prefeito está trabalhando para crescer, 

mas como, se o prefeito se nega a ratear o dinheiro dos 

professores. Irá apoiar os professores e assinará o que 

for favorável aos mesmos. O prefeito pode até querer 

gastar esse dinheiro como quer mas não vai ser fácil 

pois nesta casa tem vereadores para fiscalizar e lutar 

pelos direitos dos professores. O presidente da casa 

diz aos professores e respresentante do sinteal que 

nenhum vereador do poder legislativo é contra que haja 

esse rateio dos precatórios, até porque foi colocado no 

orçamento mas foi vetado pelo bloqueio da justiça e 

espera que a justiça resolva isso, e se precisarem da 

câmara de vereadores estão a disposição. A palavra é 

facultada de volta ao representante do SINTEAL que 

agradece o espaço e a presença dos professores. Com 

a palavra o presidente da casa retoma a septuagésima 

quarta sessão ordinária e pede ao primeiro secretário 

para que faça a leitura da ata da sessão anterior a qual 

é aprovada por todos os vereadores presentes. 

Posteriormente o segundo secretário faz a leitura do 

requerimento número quatro de autoria do vereador 



Maciel Lima que solicita da secretária de assistencia 

social o estudo social do Residencial Santa Inês. O 

presidente dispõe o requerimento para votação e o 

mesmo é aprovado por todos os vereadores presentes. 

O primeiro secretário faz a leitura de mais um projeto 

de autoria do vereador Maciel Lima que trata de 

mecanismos de seguro para garantir o interesse 

público nos processos de licitação e garantir a correta 

aplicação do recurso público, o presidente envia o 

projeto do cabinete do vereador Maciel Lima para a 

comissão de constituição e justiça. A palavra é 

facultada ao vereador Maciel Lima para as 

considerações finais o mesmo aborda que a semana 

passada foi expanado a respeito da educação, e uma 

das maiores preocupações co relação a este assunto é 

a falta de ventiladores e ar condicionado nas escolas e 

foi formou uma comissão com o vereador Francisco 

Fontan e Davi de Aquino onde foram fazer uma visita 

na secretaria de educação e a secretária os atendeu 

muito bem e explicou que até  o fianl do mês os 

ventiladores do colégio Correia Fontan estará instalado, 

segundo ela demorou por conta de uma licitação  mas 

já está prota e breve será instalado. E com relação ao 

Dois de Dezembro a licitação ainda não está pronta 

mas assim que tiver será instalado os ar 

condicionados. Os vereadores estão fazendo seu pepel 

trabalhando e fiscalizando. Não havendo mais oradores  


