
Ata  da  Trigésima  Terceira  Sessão  Ordinária  da  Câmara  Municipal  de Santana  do

Ipanema, Estado de Alagoas, em vinte de outubro de dois mil e dezessete. 

 

Aos 20 (vinte) dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, na Sala das Sessões da Câmara

Municipal de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas, às 09:00 (nove horas), esteve a frente dos

trabalhos o Senhor Presidente Mário Siqueira Silva. Sob a proteção de Deus e em nome da

comunidade declara aberta a sessão, comunica que será uma sessão atípica porque o Professor

Milton Canuto (integrante do Sinteal – Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Alagoas)

foi convidado e se encontra presente, para fazer uma explanação esclarecedora a respeito do

Fundeb  (Fundo  Nacional  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de

Valorização dos Profissionais da Educação) e passa a palavra ao Primeiro Secretário, Vereador

Moacir  Júnior, para  chamada  dos  Senhores  Vereadores.  Compareceram os  seguintes: Eudes

Vieira da Paixão (Meirica), Jacson Humberto Chagas dos Santos, Josefa Eliana Silva Bezerra

(fofa), José Lourenço da Silva Neto (Zé Del), José Lucas Júnior,  José Marciano Augusto dos

Santos  (Marciano  do  Couro),  José  Vaz, Maria Audilene da  Silva  Apolinário  (Audilene da

Saúde), Mário Siqueira Silva (Mário do Laboratório), Moacir Júnior Alves Aquino (Júnior do

Detran) e Roberto César Oliveira Silva. Havendo presença unânime de vereadores em Plenário,

o Senhor Presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior; no decorrer

da leitura o Vereador José Vaz pede dispensa, o Senhor  Presidente  acata  o pedido, declarada a

mesma aprovada, publica em sessão, determina a certificação e diz que caso algum vereador

deseje fazer  alguma alteração deve procurar  a secretaria e fazer  por meio de requerimento.

Seguindo, determina a leitura das matérias no pequeno expediente, consta: Ofício Circular da

Coordenadora do Fórum Municipal de Educação de Santana do Ipanema, solicitando o nome de

dois representantes desta Casa para assumir como titular e membro do referido Fórum. Convite

para os Senhores Vereadores participar do VIII Congresso Interestadual de Agentes Públicos,

que acontecerá em Salvador/BA entre os dias 20 e 23 do corrente. Após, o Senhor Presidente

designa  os  Vereadores  José  Vaz  e  Roberto  Cézar  Oliveira  Silva,  titular  e  membro,

respectivamente, para integrarem o Fórum Municipal de Educação. Seguindo, concede a palavra

aos Senhores Vereadores pelo tempo de cinco minutos no pequeno expediente. Usa a palavra

inicialmente o Vereador José Vaz que depois dos cumprimentos pede que o Poder Executivo

passe a máquina no campo de futebol da comunidade Maniçoba, como também faça a reposição

das lâmpadas queimadas nas ruas do local, alegando que fez uma visita e os moradores fizeram
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essas reivindicações. Cobra também a reposição das lâmpadas queimadas da comunidade Santa

Luzia. Parabeniza o Deputado Givaldo Carimbão pela atitude de repúdio a exposição de artes no

Ministério da Cultura com a imagem de Nossa Senhora de “pernas abertas”, como também de

outros com pessoas nuas. Seguindo, usa a palavra o Vereador Moacir Júnior que depois dos

cumprimentos apresenta sentimentos de pesar pelo falecimento da servidora pública municipal

Nair, residente do Povoado Areia Branca. Diz concordar com o Vereador José Vaz no que falou

a respeito da atitude do Deputado Carimbão contra a exposição pública de arte com nudez e

também repudia. Após, usa a palavra a Vereadora Josefa Eliana que depois dos cumprimentos

lamenta o falecimento da técnica de enfermagem Nair Amorim e apresenta condolências aos

familiares. Parabeniza o Secretário Genildo Bezerra pelo trabalho de recuperação da estrada que

está realizando em São Félix. Diz que os moradores da região estão muito satisfeitos com a

qualidade dos serviços, mas há a preocupação de ocorrer acidentes, como já ocorreram quatro,

segundo a oradora, pelo fato que haver condutores de veículos que estão trafegando em alta

velocidade. Por isso, faz um apelo para que andem mais devagar para evitar acidentes e diz que

os moradores querem que sejam construídos quebra molas. Informa que nos próximos dias 28 e

29  irá  acontecer  os  festejos  de  São  Francisco  de  Assis  na  Comunidade  Camoxinga  dos

Teodósios.  Por  isso,  convida  toda  população  para  participar  e  para  contribuir  com a  festa.

Continuando os  pronunciamentos,  usa  a  palavra  o  Vereador  Jacson Chagas que  depois  dos

cumprimentos  faz  um  apelo  ao  Gestor  do  Município  para  dar  agilidade  ao  trabalho  de

recuperação das estradas, alegando que apesar de ser dito que as mesmas estão boas, afirma que

não foi feito nem vinte por cento delas (das estradas). Critica e diz ser inadmissível em dez

meses de governo só ter sido feito esse percentual de trabalho para recuperação das estradas.

Informa  que  os  moradores  do  Serrote  dos  Franças  estão  insatisfeitos  e  acredita  que  essa

localidade será a última a ter as estradas recuperadas, mesmo tendo havido a promessa do gestor

em recuperá-la no início do mandato. Cobra melhorias para o Sítio Roçadinho e para o Povoado

Areia Branca. Fala do Professor Milton Canuto, pelo fato do mesmo estar presente para fazer

uma explanação sobre a verba indenizatória do antigo Fundef (Fundo de Desenvolvimento do

Ensino Fundamental. Afirma que essa verba é destinada aos professores, mas há “conversa” que

o gestor decide quanto vai para os mesmos e quanto vai para “outra parte da educação”. Para

finalizar destaca:  “Quero lembrar que não se faz educação sem um porteiro e um vigia,

sem uma pessoa para fazer a merenda, sem uma pessoa para fazer a limpeza da escola e

sem construir as estradas. Então, eu peço ao gestor que quando vier essa verba lembre,

principalmente, dos professores mas lembre da educação como um todo. Eu acho difícil

vocês receberem o que vocês realmente merecem, até porque o Vereador Jacson Chagas

colocou uma indicação para dar o reajuste a vocês do PCCV e o gestor deu zero de

aumento - isso não pode acontecer mais em Santana do Ipanema”. Continuando, usa a
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palavra o Vereador Eudes Vieira, que depois dos cumprimentos se refere aos professores

presentes  neste  recinto  dizendo  que  é  importante  ouvir  a  explanação  do  Professor

Milton Canuto a respeito do Fundef, visto que já houve outro momento com o Consultor

da AMA que tratou a mesma temática. Diz que visitado algumas comunidades, como

Pedra Rica, Camará, riachão, Serra da Lagoa I e II, Sítio Cajarana, Riacho Fundo, como

também Cajueiro e ter recebido várias cobranças dos moradores para cobrar ao Gestor

do Município o conserto das estradas. Por isso, faz a cobrança, mas diz que conversou

com as pessoas e informou que as máquinas se encontram trabalhando para recuperação

das estradas de Camoxinga dos Teodósios, São Félix e outras, que tivessem certeza que

as mesmas vão percorrer todo o município, mas tivessem um pouco de paciência porque

a meta do Gestor é “fazer todas as estradas do município da melhor maneira possível.

Cobra o conserto, com mais brevidade, da estrada do Povoado Areia Branca para dar

acesso ao Sítio Serra da Lagoa, alegando que a mesma está em péssimas condições de

tráfego.  Seguindo,  usa  a  palavra  o  Vereador  Roberto  Oliveira  que  depois  dos

cumprimentos apresenta sentimentos de pesar aos familiares da Senhora Nair Amorim

pelo falecimento da mesma. Diz que falou com o gestor do município a respeito da

iluminação pública e foi informado que o município contratou duas equipes,  que já

estão trabalhando, para realizar o trabalho de reposição das lâmpadas queimadas. Diz

ainda, que será implantado o “disk luz” para a população indicar onde tem uma lâmpada

queimada para a substituição ser feita em setenta e duas horas. Diz já ter pedido ao

Secretário Genildo Bezerra para encaminhar a esta Casa o cronograma para recuperação

das estradas, mas não recebeu. Diz ainda, que pediu que fosse feito um paliativo na

estrada de Queimada do Rio porque a mesma se encontrava praticamente intransitável.

Destaca que um dos colegas vereadores diz não aceitar paliativo nas estradas, mas ele é

contrário a isso pelo fato da situação de precariedade de muitas. Referindo-se a estrada

de Camoxinga dos Teodósios, diz acreditar que seria importante a construção de quebra

molas nos locais mais perigosos para evitar que ocorra outros acidentes, pelo fato de já

ter acontecido alguns. Faz um apelo para que o órgão responsável pelo recolhimento de

animais soltos nas pistas recolham, tendo em vista ter ocorrido um acidente na BR 316

(defronte  a  Uneal)  causado  por  um animal.  O  Vereador  Marciano  do  Couro  usa  a

palavra logo em seguida após os cumprimentos agradece a órgão executor da prefeitura

pelo trabalho de recuperação do calçamento da Rua Santa Ana e faz um apelo para que

o  mesmo  trabalho  seja  realizado  no  calçamento  da  Rua  Professor  Aloísio  Ernande

Brandão (ao lado do I Centro de Saúde). Cobra a iluminação pública da cidade e tece
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críticas pelo problema não ter sido resolvido, mesmo diante das constantes cobranças

deles  (dos  vereadores).  Sobre  as  estradas,  diz  que  há,  nesta  Casa,  quem defenda o

Gestor ao dizer as pessoas nas comunidades que tenham paciência que as mesmas serão

feitas - critica. Diz que outro grande problema está nas passagens molhadas que estão

destruídas  e  não  haver  um cronograma  de  recuperação,  nem  para  recuperação  das

estradas e nem das passagens molhadas. Cumprimenta os professores presentes, diz que

até concorda com que o gestor não disponha de recursos para dar reajuste salarial no

momento,  mas  quer  ver  se  Gestor  vai  valorizar  a  classe  dos  professores  quando  o

município receber cinquenta e um milhões referentes a verba indenizatória do antigo

Fundef.  Estando com a palavra, o Senhor Presidente parabeniza a Vereadora Eliana

pelo  aniversário,  recentemente,  e  anuncia  o  início  da  palestra  do  Professor  Milton

Canuto a respeito dos recursos do Fundeb, bem como sobre os precatórios do antigo

Fundef.  Informa  que  o  referido  professor  consultor  técnico  em  financiamento,

planejamento e gestão da educação; plano de cargos e carreiras e previdência pública, e,

especialista  em  direito  educacional.  Dirige  a  palavra  aos  professores  presentes

afirmando  que  esta  Casa  está  preocupada  com  todos  os  problemas  referentes  ao

município, mas, principalmente com a causa deles (dos professores). Por essa razão, já

trouxe a este Poder o Consultor da AMA (Associação dos Municípios de Alagoas), Luiz

Geraldo, para tratar a mesma temática que hoje será abordada pelo Professor Milton

Canuto, a quem passa a palavra. Iniciando a palestra o referido Professor faz uma longa

explanação,  apresentando  em  slides  e  explicando  com  detalhes  o  seguinte:

financiamento da educação; complementação da União dos recursos do Fundeb 2017

para os Estados, especificamente para Alagoas; ajuste do Fundeb de 2016 para 2017,

fazendo o comparativo desse ajuste entre o Estado de Alagoas e o Ceará, dentre outras

explicações.  Ao término da explanação, foi  aberto espaço para questionamentos  dos

Senhores  Vereadores.  Daí  o  Vereador  Jacson  Chagas  faz  duas  perguntas.  1-  Se  o

professor que trabalhou na época do Fundef e que já se aposentou ou não trabalha mais

no Município tem direito ao precatório do Fundef e foi respondido que sim. 2- Se as

prefeituras  que  desbloquearam  os  recursos  do  Fundef  e  gastaram  fora  da  área  da

educação terão que devolver e foi dito pelo Professor Milton que a tendência é essa – a

devolução dos recursos, visto que essa é uma posição do Ministério Público Federal. Na

sequencia,  o  Vereador  Marciano do Couro pergunta:  1-  Porque o pagamento  desses

precatórios não segue o modelo do Governo Federal, e, o Professor responde que jamais

poderá seguir a regra de precatório comum por se tratar de um precatório extra de uma
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dívida global da União com os Estados. Por isso, o Supremo Tribunal Federal definiu

que tem quer ser aplicado na educação. 2- Se as pessoas viúvas de quem trabalhou no

período em terá direito e o Professor Milton respondeu que sim e acrescenta que os

municípios terão que ter muito cuidado na hora de fazer os cálculos para não deixar

ninguém que tenha direito de fora porque se for feito o rateio considerando um número

de pessoas  e  depois  aparecer  mais  o  município  vai  ter  que  arcar  com as  despesas.

Explica  também que  caso  alguém que  tenha  direito  seja  negado,  deve  procurar  os

direitos judicialmente que recebe. No caso de um professor ter trabalhado no período a

que se referem os precatórios, falecido e não ter deixado herdeiros, o Professor explica

que  ai  os  recursos  voltam  para  a  União  (Pergunta  feita  pelo  Vereador  Júnior).  O

Vereador Eudes pergunta o que deve fazer um professor para que já tem tempo de se

aposentar mas não se aposenta porque vai ter uma perda muito grande no salário.  O

Professor Milton Canuto explica detalhadamente e diz que deve ser resolvido movendo

uma  ação  no  Ministério  Público.  O  Vereador  Eudes  afirma  que  o  palestrante  Luiz

Geraldo,  ao  fazer  a  palestra  nesta  Casa  informou  que  o  município  no  Santana  do

Ipanema não possibilidade de dar reajuste salarial aos professores porque já ultrapassou

o limite de 60% (sessenta por cento) de gastos dos recursos do Fundeb. Por essa razão,

pergunta a opinião do Professor Milton Canuto com relação a isso. O Professor, por sua

vez, explica que os gastos devem ser no mínimo 60% (sessenta por cento), que tem que

ver se na folha de pagamento não há nenhum problema de desvio de função ou outros,

mas adianta que sabe que em Santana do Ipanema a maioria dos professores está com

problemas porque fez um estudo e constatou – isso na gestão anterior. Por isso, afirma

que é uma questão que deve ser tratada com delicadeza, com o Gestor. Deixa mais claro

que deve  ser  feito  um trabalho no sentido  de  verificar  se  há  desvio  de função dos

funcionários e ver a questão de readaptação porque senão que o município poderá ficar

ingovernável,  uma vez  que  a  folha  de  pagamento  vai  “inchando”  e  o  dinheiro  que

arrecadar será muito menor do que o que está pagando.  Esclarece que fez um estudo na

folha de pagamento da área da educação na gestão passada, por isso não pode fazer

nenhuma afirmação de como esteja na gestão atual. O Vereador Eudes pergunta se o

município estiver adequado as condições expostas pelo Professor Milton, terá condições

de dar reajuste salarial aos professores e o Professor respondeu que depende de cada

gestor e como ele está “mexendo na máquina”. O Vereador Moacir Júnior pergunta se o

“enxugamento da gordura”, conforme termo usado pelo Professor Milton Canuto, na

folha de pagamento, não irá prejudicar alguns servidores, a exemplo dos coordenadores
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pedagógicos  das  escolas  que  tem  funções  gratificadas.  O  palestrante  responde  e  é

enfático  ao  dizer  que  não  porque  há  alguns  que  estão  ocupando  algumas  funções

gratificadas, outros que ocupam cargos com carga horária excedente ao permitido por

lei (80 horas) e ainda, os que tem complementação de carga horária que não dão a carga

horária  devidamente.  Para  ele,  (o  palestrante)  o  gestor  deveria  colocar  todos  os

professores que estão em outras funções, em sala de aula por afirmar que isso geraria

uma economia de recursos. Diz que os cortes devem ser feitos nesses casos porque uns

“ganham nas costas dos outros”, e, não considera isso “prejudicar o trabalhador”. O

Senhor  Presidente  Mário  Siqueira  pergunta  se  em  Santana  do  Ipanema  existem

distorções  com relação as  questões  tratadas  pelo  Professor  Milton.  A Presidente  do

Sinteal presente, Senhora Cristina responde o seguinte: “O estudo de folha foi realizado

neste município, por sinal, nós também denunciamos a esta casa as irregularidades. Nós

temos desvios de função, desvio de finalidade, super complementação de carga horária

porque apesar de se dizer pelo procurador deste município que a Secretaria de Educação

e  Cultura  encaminhou  um  relatório  onde  ela  provava  que  profissionais  daquela

secretaria tava 80 horas neste município, eu dei um calado por resposta. Então, não é

possível a fala de Milton é muito clara, eu respeito a portaria 051, ou eu coloco cada

profissional  para  dar  sua  jornada  de  trabalho devida,  sendo justo  e  ético  com todo

mundo ou enquanto eu continuar apadrinhando meia dúzia de profissionais com carga

horária  inviável,  com  cargas  horárias  que  não  se  aplicam,  nós  vamos  continuar

prejudicando uma maioria. Quando nós encaminhamos o relatório para o gestor que ele

viu aonde estava as irregularidades pouco foi feito para resolver, e, para não ser mais

grave,  uma mesa de negociação que deveria  tá  aberta,  onde os  trabalhadores  o ano

passado já tinha um percentual de 5% (cinco por cento) que podia ser reajustada, mas os

desvios com recurso do FUNDEB aqui  chegam a ser exageradamente claros para a

população. Nós temos questões aonde o próprio gestor alega que o recurso que vem da

arrecadação própria não é para ser reincorporado ao recurso do FUNDEB. Ora, todo

recurso que vem para conta do FUNDEB ele é incorporado 60% é para vim para os

profissionais do magistério 40% é para implementações e ele se nega a utilizar esse

recurso. Também se nega a enxugar essa folha. Então, hoje o município de Santana do

Ipanema, pela informação para nos chegou, a própria promotora que está aqui atuando,

requisitou das escolas a lotação real deste município, que foi nos entregue apenas até o

mês de abril, aonde nós identificamos os servidores lotados em locais onde eles nunca

deram um dia de serviço. Então, não é justo que este município ainda continue pagando
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a  quem não trabalha,  sob  alegação que  não  tem recurso  para  dar  aos  demais.  Nós

reconheceríamos sim, que não queremos inviabilidade de nenhum governo, desde que

fosse justo, desde que quando a gente pegasse a folha do município e verificasse que a

arrecadação que tá vindo para cá não é possível se dar reajuste a ninguém. Nós iríamos

passar para a categoria esses fatos como verídicos, mas a gente fez o estudo com alguns

profissionais daqui e encontramos claramente pessoas que o ano passado saiam da folha

justamente por que não estavam trabalhando, esse ano voltam para folha, continuam

sem trabalhar  e  isso realmente nos  chateia  e  nos  incomoda,  principalmente para os

colegas que estão na sala de aula todos os dias sendo cobrados sem a mínima condição

de ensino, sem o material adequado para trabalhar e ai esta Casa é preciso fiscalizar”. O

Vereador  Jacson  Chagas  se  pronuncia,  parabeniza  a  fala  da  Presidente  do  Sinteal,

informa  que  apresentou  requerimento  nesta  Casa  solicitando  todo  o  “processo  dos

funcionários”  da  Secretaria  de  Educação  e  até  agora  não  obteve  resposta.  Depois

pergunta  ao  Professor  Milton  Canuto  o  seguinte:  1-  O  professor  contratado  no

município de 2003 a 2006 tem direito aos precatórios? 2- “Quem fez parte da matrícula

de 2015, estando ainda no estágio probatório, tem direito aos precatórios do FUNDEF”?

3-  “Os  recursos  oriundos  da  arrecadação  devem  ser   incorporados  ao  recurso  do

FUNDEF ou pode ser aplicados da vontade do gestor”? 4- Alguns professores estão

querendo contratar advogados particular para receber os precatórios, o que o senhor

acha? 5- “A Prefeitura pode desbloquear sem acordo com o SINTEAL”? 6- “Quem

entrar com advogado particular vai ter que paga 20% ao contratado e mais 20% a esse

tal de escritório que foi citado”? 7- “Um servidor possui duas matrículas, quem entrou

em 1998 e em 2014, quando for se aposentar só tem direito a uma remuneração pelo

regime geral”? O Professor Milton Canuto responde o seguinte: “Supomos o seguinte:

fechado tem vinte milhões para ratear, direito sagrado de todos aqueles que entraram lá

atrás. A pessoa que morreu ou saiu,  ele vai ganhar em qualquer canto o restante.  A

primeira pergunta 2003 e 2006 – bem, se for levar ao pé da letra só quem trabalhou e se

a ação foi até 2006 ele teria direito e quem entrou em 2014, em 2010 e 2015 se o acordo

foi global ai vai para todo mundo e depende como foi o acordo. O que o acordo não

pode firmar é tirar o direito adquirido lá atrás”. Sobre a contratação de outros advogados

para resolver a questão, o professor aconselha que não deve ser feita porque só quem

pode homologar acordo é o Sinteal. Sobre o desbloqueio dos recursos do Fundef, diz

que poderá ser feito isso sem acordo com o Sinteal se for um decisão judicial. Explica

que tudo depende da visão de cada juiz e afirma que não adianta fazer “muita confusão”
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porque isso poderá implicar no não recebimento desses precatórios e diz conhecer um

juiz que afirmou que se depender dele ninguém receberá.  A respeito da pergunta da

possibilidade  de  um  servidor  que  possui  duas  matrículas  se  aposentar  das  duas  o

professor responde que o INSS aposenta um servidor duas vezes. 

Vereador ZE Vaz (02:50:41) Pergunta

Boa tarde a todos, professor Milton quando nós resolvemos
essa casa resolveu convidar vossa excelência e também o
representante da AMA para falar de FUNDEB, FUNDEF era
exatamente  para  esclarecer  aos  vereadores  de  como
funciona,  o  que  está  acontecendo  e  os  vereadores

pre4cidsava  está  abastecido  com  informação,  a
presidente  do  SINTEAL  a  Cristina  disse  que
essa casa precisa fiscalizar,  precisa fiscalizar
sim, mas precisa de informações e quem tem
que  trazer  essas  informações  primeiro  é  a
representante de classe por quê? Porque se
essa  casa  se  dedicar  fiscalizar  FUNDEB  ele
trabalha o ano todinho só nisso e esqueci  a
toda  demanda  que  os  munícipes  cobram  a
gente, que não é só FUNDEB então quando a gente
recebe já a coisa mais mastigada informada fica mais fácil

de ser cobrado,  o vereador Jacson disse aqui que
fez  um  requerimento  eu  lembro  muito  bem
aprovado  por  unanimidade  fazendo  diversas
cobranças  até  hoje  não  se  teve  a  resposta
daquilo  que  nós  imaginamos  que  era
necessário a gente saber, ele fez esse requerimento
e foi aprovado, vossa excelência falou mais sobre FUNDEF
nós percebemos que a categoria  que está  aqui  presente
senhor presidente tem mais interesse no dinheiro que ta ai
depositado  ne,  pelas  perguntas  que  vieram  de  lá,
esqueceram um pouco do FUNDEB que é o dia a dia de
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cada um, mais  ai  quero fazer  algumas pergunta a vossa
excelência. 

A  primeira  é  essa  questão  ai  de  advogado,  que  tem
advogado querendo entrar com novas ações,  a categoria
querendo contratar outros até já contrataram e foi dito ai
por vossa senhoria que o supremo Tribunal Federal decidiu
que não pode pagar advogados mais a gente sabe que essa
causa foi  ganha por  advogados e quem é que vai  pagar
esses advogados se não pode ser pago com o dinheiro do
FUNDEF  que  ta  ai  bloqueado,  quem  vai  pagar  esses
advogados  é  a  primeira  pergunta  minha,  faço  essa
pergunta por  quê? Porque se retirar  esses advogados da
causa,  a  causa deixa de existir  ninguém ganhou e ai  se
ninguém  ganhou  a  causa,  porque  tirou  os  advogados,
pronto  advogado  não  tem  direito,  tira  advogado  quem
entrou com causa ninguém vai começar de novo é aquilo
que vossa excelência disse, cuidado com essa contratação,
com essa briga na justiça que dar problema então a minha
pergunta é quem vai pagar esses advogados, já que não
pode  usar  o  dinheiro  do  FUNDEF  é  a  prefeitura,  é  a
categoria quem? Ou vão tirar os advogados da causa, se
tirar acabasse a causa, não existe mais causa essa é uma
pergunta  que  eu  faço  a  vossa  excelência?  eu  pergunto
também isso sob FUNDEF 

Eu pergunto sobre FUNDEB a redução das matriculas vem
sendo  uma  constante  a  gente  sabe  disso,  isso  vem
reduzindo os recursos todo ano, pois os recursos depende
dos alunos, qual é a pergunta que eu faço, qual é a solução
para  garantir  o  crescimento  dos  recursos  para  cobrir  as
obrigações  na  educação,  se  o  dinheiro  que  vem  para
educação é dos alunos, os alunos está diminuindo e para eu
garantir, qual é a solução que eu tenho que fazer, o que é
que  deve  ser  feito  pela  gestão,  pelos  políticos  ou  pela
nação se for a resposta só aumentar o FUNDEF isso eu já
sabia,  eu  quero  saber  se  existi  outra  solução  porque
solução que é resolvido pelo congresso nacional é coisa a
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longo prazo, nós vamos esperar o final do FUNDEB que é
em 2020 para isso resolver, qual seria a solução agora que
esse FUNDEB começasse a crescer pensando no IDEB do
município?

Eu faço também outra pergunta a vossa excelência, o piso
salarial da educação cresceu 124 por cento isso foi dito aqui
na palestra anterior  não lembro se o senhor falou ai  até
porque  eu  sair  cresceu  124  por  cento  o  IDEB do  ensino
fundamental final aqui em Santana atingiu 2.9, não atingiu
nem a meta do IDEB que é 3.5 porque está acontecendo,
está se aumentando o piso, aumento 124 por cento ótimo,
professor  ganhava  como  o  senhor  disse  uma  miséria  e
ainda  hoje  ganha  uma  miséria,  mais  era  miserável
antigamente, mas houve um aumento de 124 por cento e o
IDEB  não  melhorou  o  que  está  acontecendo  pergunto  a
vossa excelência, faço essa pergunta a vossa excelência? A
gente pede que a platéia silêncio tou fazendo a pergunta,
vocês não vão me responder eu estou perguntando aqui ao
professor  Milton,  é  pra  isso  que  nós  precisamos  ser
abastecido de informação para que nos possamos cobrar e
falar certo, a gente tem que fazer, é como ele disse aqui
não adianta gestor querer jogar dinheiro para funcionário
que ele não paga então vamos aqui ser coerente, eu quero
meu trabalho, sou trabalhador quero meu trabalho, quero
receber  meu  dinheiro  no  final  do  mês  agora  eu  sempre
defendo como Junior disse que funcionário, todo funcionário
ganha  pouco,  porque  sou  funcionário  agora  eu  defendo
funcionário que trabalha esse pessoal que a Cristina disse
com desvio de função, com desvio de finalidade e dizem
que não tem recurso mais tem precisa nós cobramos como
Jacson  cobrou  por  requerimento,  precisa  o  sinteal
apresentar  diz  que  apresentou  aqui  para  gente,  mas  a
gente  precisa  ter  uma  conversa  muito  mais  ampla
(02:57:36)  para ver  o  que é por  que eu já  mais  vou ao
Executivo dizer: e veja vocês que eu não sou situação mais
eu não vou dizer lá o FUNDEB ta  pequeno ou ta grande se
eu  não  tiver  prova  na   minha  mão  e,  eu  acho  que   a
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entidade de classe de vocês tem muito mais  tempo  que
todos esses vereadores  aqui por que ela  se dedica  a isso
a verificar  e trazer  pra gente  ai sim ai nós vamos cobrar
Jacson ai  o seu requerimento certo tem quer ser  cobrado
tem quer chegar aqui e fazer cobranças grandes.Ai eu vou
e faço mais uma pergunta né. Pergunta 

A gente sabe que o piso em 2010 era um piso pequeno e
que esse piso aumentou 124% já está em quase 3 mil reais
né,  que o salário  mínimo teve um aumento de 83% é o
crescimento  foi grande  e eu faço a pergunta.

 1  como   os  gestores  é  podem  fazer  para  garantir  a
qualidade  da  educação,  cumprido  pagamento   do  piso
respeitar  a  lei  de  responsabilidade   fiscal  se  a  gente  ta
sabendo e foi mostrado a aqui que o fundeb cresce menos
que a inflação , que piso salarial e alem dessas é só  tirar o
desvio de função que dar é só tirar  o desvio de  finalidade
quer  resolve,  se  resolve  ótimo,Convido  aqui  a  categoria
com  o  sinteal  para  quer  a  gente  possa  cobra  isso  e  a
procurar   gestor   com documento  em mãos   pra  gente
resolver  isso por que a categoria ta sendo penalizada por
que o ideb  ta ruim por que o trabalhador quer trabalha
reclama  de  quem  não  trabalha,isso  é  certo  por  que  eu
mesmo  reclamaria  se eu to trabalhando  e alguém não ta
então nós precisamos se juntar,nós precisamos  se juntar e
discutir sobre isso to falando em Fundeb por que fundeb é o
dia a dia nós morremos e nos aposentamos, nós morremos
e o pessoal fica a classe não acaba então já ta pensando
em classe futuras e classe não acaba então a gente tem
quer pensar em fundeb, o Fundef é uma briga muito grande
de fiscalizado  e  eu  acho  que vocês  vão  receber  não  sei
como  mais irão receber também não sei quanto é igual os
precatórios da Eletrobrás que eu sou funcionário que há 30
anos  nós  ganhamos  no  Supremo   e  até  hoje  nós  não
recebemos  e  fazemos  greve  até  hoje  brigamos  até  hoje
imagine também isso pra vocês tomara que sai  por  isso
quer  Milton  diz  assim:  vamos  não  fique  ai  arrumando
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advogado  problema  de  justiça  vamos   perde  um  pouco
vamos ecacionar entrar em acordo  por que nessa justiça
vocês sabe que o que eles querem, eu vir  aqui  briga no
hospital  daqui de Santana do Ipanema o pessoal subia até
nas cadeiras e depois entrou uma empresa que ninguém
falou nada ta do mesmo jeito né eu vi  o sinteal  mandou
pra  mim  tenho  copia   pediu  da  época  de  Renilde
questionando e hoje a grande maioria da categoria ta na
Secretaria  de Educação que devia  ta  brigando por  vocês
estão tudo entupido certo, então ao invés  de falar com o
vereador que essa Casa fiscalizar aquela turma que vivia
dentro do sinteal  cobrando  e estão hoje na Secretaria de
Educação tudo calado ficarão mudo tem que botar a cara
como eu boto,como  os  vereadores bota,  como Cristiana
bota, como Paulo Roberto  bota,como Paulo Cezar  tem quer
botar a cara e cobrar  Milton isso  ai eu digo a você com a
maior  é   veemência  quem  tem  o  conhecimento  estão
calados estamos precisando sentar por que nós sentamos
aqui eu pareci me que o vereador Marciano, a presidente do
sinteal,Sergio Campos, o Alagoas na net onde surgiu essa
idéia de convocar  o Milton e  convocar  Luiz  Geraldo para
quer nós nos abastecemos de informação e a presidente do
sinteal Cristiana que ta ali foi a primeira que ao concordou
com a presença de  Luiz Geraldo aqui dizendo:que ia acabar
com a categoria não nós precisamos saber  ouvir os dois
lados, nós precisamos  ouvir os dois lados para gente tomar
decisões acertadas para quando a gente não entrar  com
alguma coisa aqui a gestão vetar e a gente ficar com a cara
abanando tacho vocês não são  feitor de leis como é que
vocês fazem e a gestão veta então a gente precisa  fazer e
não  ser vetado.Milton seria essas minhas perguntas e eu
me  estendi  presidente  eu  me  estendi  e  me  deixei
praticamente por último eu tava ouvindo todo mundo mais
eu precisava fazer essas colocações aqui pra categoria e
dizer: que estou junto  com vocês pode contar comigo,pode
trazer qualquer reunião  que tiver pode me chamarem que
eu  to  presente  pode  me  chamar  que  eu  estou  presente
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porque  eu  sou  trabalhador  e  defendo  categoria,  dia
primeiro  eu  tava  em Maceió  fechando a  Fernandes  Lima
pela  Eletrobrás  para  não  privatizar  que  inclusive  senhor
presidente  peço  a  vossa  excelência  aqui  uma  audiência
pública da Eletrobrás com relação a privatização por que
não é só Eletrobrás  e Casal  e muitos órgãos que poderão
ser privatizados e a gente precisa esclarecer a população
do que acontece com uma privatização eu peço a vossa
excelência  esse espaço para vossa excelência  fazer  essa
cobrança  muito  obrigado  senhor  presidente  e  senhores
professores  pronto  vereador  meirica  precisava   também
trazer a justiça podemos trazer sim pra vir aqui também dar
essa  explicação  pra  nós  com  relação  a  isso  vereador
meirica  muito obrigado. (03:03:41)  

Milton Canuto  

Bem vou começar por uma que tinha chegado aqui  uma
pergunta que diz o seguinte: surgiu um comentário que a
Associação AMA ta fazendo negociações com os gestores e
falando que completava a folha dos funcionários por isso
tem quer não tem quer pagar 60% bem aqui a conversa
fiada por que como é que vai dizer  que completava lá em
98 a folha,primeiro gente se for  mexer  nisso  vai  muito
nego “pro pau” sabe porque no Fundef eu não sei por que
eu acompanhava todos só era pra o ensino fundamental e o
que  quer  faziam  nas  folhas  metinhão  todo   mundo  a
educação  infantil  todinha  pode  pegar  as  folhas  de  lá  e
vamos  olhar  a  primeira  coisa,  segunda  coisa  a  grande
maioria  que  eu  acompanhei  nem  chegava  aos  60%  do
gasto,terceira coisa os 60%  dela era  um os 60%  com esse
dinheiro novo era outro era maior então  a lógica dizer á eu
já  paguei  a  mais  dos  60%  é  furada por  que teria  quer
mexer ai  o bicho pegava por que teria que tirar todas as
folhinhas  lá e vamos ver como foi  pagas a quem pagou de
onde ensinava ai dar problema pra o gestor então  não dar
pra fazer essa conversa porque isso ai dai cairia, morreria
então  se ja gastava mais  vai dizer isso  por que eles não
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tem  como comprovar e na maioria as vezes nem tem então
não daria pra trabalhar nessa forma por que eu sei como
era  que acontecia e já  pagavam  os professores que não
podia  pagar  primeira  coisa,  segundo  é  as  causas  que
executadas não  ela não morreria por que o dinheiro ta  no
cofre ta na conta só ta bloqueado morreu se eu que perdia
no caso nesse  teria problema  com as outras mais Por que
se  originou  assim  por  que  aqui  teve  esperteza  de  todo
jeito,essas causas quem mexeu nelas  depois pra botar elas
assim tornou ela causa como verba indenizatória e vão ter
que  pagar  tudo  inclusive  advogado  esse  é  o  problema
agora só que agora ta se dizendo que  isso aqui não é verba
indenizatória ai quem pode pagar advogado?aia as pessoas
ai o cara vai e contrata o eu advogado e ta bloqueado o
dinheiro ai quem ta pagando  é o indivíduo que do dinheiro
paga  o que eu quiser como esse caso que eu vou  botar um
advogado  mais  eu  não  to  dizendo   que  ele  não  possa
colocar qualquer um de vocês  pode chegar ali  na esquina
e  pegar um advogado  e dizer: entra  com uma ação pra
me  ai  vai  tumultuar  a sua vida e  a  dos outros  não vai
resolver o problema essa é a questão não é quer você não
possa  entrar,pode então você  vai pagar a ele e o cara
quer ganhar dinheiro e vai dar um problema ai assim como
era quer deveria ser feito  essa ação  originária se  eles
tivessem conbrando a ação  correta  eles tinham  pedido  a
parte de pagamento  dele a União (03:07: 02) você sabe
como  é  que  funciona  isso  então  a  ação  devia  ter  sido
cobrando  da  parte  perdedora  o  pagamento  do  ONUS
financeiro ai por que não foi feito? Porque tava problema
era mais difícil, mais complicado, mais contestação porque
a união ia desembolsar mais ai como é que fica mais fácil
tira  do  dinheiro  mesmo,  como é  que eu  tiro  do dinheiro
mesmo? Bota ação indenizatória olha o que deu entendeu!
Então tudo tem um jeito sabe como funciona então assim
essa questão dos advogados passa por essa questão e ai
sim  as  outras  que  ainda  estão  tramitando  e  vão  para
execução se disser não paga vamos ver como é que vai
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fazer, mas não existe isso não sabe por quê? As originarias
estão com os advogados às vezes de outra forma e não era
indenizatória  ai  vai  ter  que ter  a  solução para isso,  mas
pode ter algum problema nesse meio.

Segunda questão vamos ter calma quando a gente fala em
educação, o problema é se a gestão faz educação mesmo,
o problema que educação meu camarada é um faz de conta
então  não  dar  para  a  gente  comparar  valorização  com
IDEB, que valorização e IDEB é outra coisa, primeiro que
IDEB é numere é uma estatística que pode dar certo ou não
dar eu trabalhei em vários elementos do INEP estudos eu
fiz, fiz consultoria para o INEB, vários estudos então assim
primeiro  assim  gente  que  qualidade  realmente  eu  tou
dando para educação sem ter planejamento é isso que faz o
IDEB porque não adianta eu ter a minha secretaria com 15
coordenadores lá onde ela só vai lá tomar cafezinho e vai
embora  meio dia com 80horas o que ela está produzindo
de planejamento para executar uma educação de qualidade
nada  estão preocupada nada , a maioria estão recebendo
muito e não trabalhar agora o cara que ta na ponta da sala
de aula não tem giz o quadro cai no pé dele, a escola ta
caindo na zona rural como é que o cara vai fazer qualidade
então qualidade passa por outros fatores que é um fator de
gestão e de qualidade pedagógica ai sim e você vai unir ai
como é que eu vou fazer se eu cobro de tu mais não cobro
dele ai começa a confusão, se o cara sabe que aqui tem 10
encostado  e  tem 20  trabalhando  por  eles,  esses  fatores
leva o desmantelamento ai não tem IDEB que der vai ter
IDEB nunca então o problema pedagógico é mais profundo,
o problema pedagógico é saber como e que tenho, olhe eu
conheço como a palma da Mao esses municípios e conheço
a qualidade pedagógica que se tem por ai você ver muitos
comprometidos, preparando que me mostre o planejamento
pedagógico do ano todo, o outro cabra não sabe nem o que
é  planejamento  pedagógico  ai  meu  amigo  esse  são  os
fatores que interfere a gente sabe disso, eu participei dois
anos de um planejamento de um estudo da ONESCO, MEC

15



que  levantava  todos  esses  elementos  lá  tem dados  que
prova que realmente se faz muito de conta com a educação
e sobra no final  para a ponta daquele que ta dizendo ta
pagando  melhor  e  não  rende  nada  como se  o  professor
fabricasse  as  coisas  assim,  não  é  assim  que  funciona
porque você tem que dar condições para ele inclusive de
formação permanente dentro de um planejamento, se você
não dar não tem o rendimento que o cara as vezes nem
conhece no que está aplicado porque o professor ele não é
doutor de tudo para poder ensinar tudo as vezes quando
ele sai da sala de aula ele aprende mais na sala de aula do
que  onde  ele  estudou  então  é  preciso  ter  formação
continuada,  preparada,  organizada  para  dar  Feedback
dizendo essa direção aqui é planejada para a gente ter esse
resultado  ai  é  outra  conversa  então  falta  muito  para  a
educação  .....  não  é  só  a  questão  da  valorização  então
assim tratar que não conhece falar e só fala disso a coisa é
muito mais profunda porque nos queremos saber qual é o
planejamento  realmente que eu tenho da escola o que está
planejado  e  como  é  que  eu  faço  debate  com  os  meus
professores, o que se cumpre e como é que tem mais não
que tem uma precariedade que diz assim mais bota muito
sem  trabalhar  e  contrata  uns  miseráveis  pagando,  sem
pagar terço de férias, sem pagar décimo terceiro, sem paga
nada e ainda corta o meio do ano e o cara ta todo dia lá
atrás do emprego porque precisa, o cara não ta cobrando
nada  então  os  contratos  acontece  muito  isso  então  é
preciso ter calma; segundo eu sou exigente com os meus
planejamentos  e  bato  duro  no  gestor  na  frente  dele,  a
primeira  coisa  que  eu  pego  dentro  de  uma  secretaria  é
saber se eles estão acompanhando isso, gente eu trabalho
a  tanto  tempo  você  acredita  que  cada  semana  que  eu
chego no canto, essa semana eu fui fazer um planejamento
para um município escola por escola quando eu peguei os
dados matriculas tudo furado e olha eu acompanho esse
município  um bom tempo  sabe  por  que?  Porque  não  se
interessa em fazer .....  como deve porque era para pegar
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esse mapinha aqui e ta ali e sabe o que era para fazer era
se unir pedagogicamente e um planejamento e ai vai para
um planejamento e planejar com a saúde, com os agente
de saúde e dizer assim levanta na comunidade qual  é o
aluno que eu tenho e que não tenho, qual é a idade que eu
tenho e que não tenho, fiz isso no município de estrela por
exemplo que disse ta ruim e como é que a gente faz com a
criança e na zona rural e nas escolas, eu dei um diagnostico
e pedi levanta em todos os distritos quais são as crianças
de 0 a 1 ano, 1 a 2 e 2 a 3 que é essa que vai alimentar ou
lá quando você matricular ou ensino fundamental há frente
apareceu vários distritos escola lá grau de natalidade  uma
criança tudo feito sem saber eu disse tem que planejar, o
problema é que não se planeja as coisas como devem e
querem fazer  na base do antigamente,  de todo jeito,  de
qualquer  jeito  que estiver  lá  ai  assim não  funciona,  não
funciona então é preciso ter  cuidado com essa realidade
como é que a gente faz então a matricula primeiro eu tenho
que saber se  esgotei mais vocês observaram ali que tem
0,0,0  por  que  é,  se  o  gestor  pegasse  e  fizesse  um
acompanhamento na comunidade, no bairro um por um ali
você pode fazer esse mapinha que ta ali por escola, por que
é que eu perco aluno por que não tem mais ou é por que eu
não acompanhei  corretamente,  o  que eu deixe ....   ou é
porque  o  outro  município  vizinho  tomou  de  você  que
acontece  muito,  passa  para  um  carro  melhor,  tem  uma
escola melhor e eu vejo muitos lugares que o municípios os
alunos vão para os outros municípios porque o município
oferece melhores condições de alimentação, de escola de
tudo o cara ta aqui na porta da escola e sai ....eu não quero
mais não aqui eu conheço o município assim, perdeu quase
50% da sua matricula por desprezo total da sua educação
então  para  eu  saber  se  a  minha  natalidade  que  é
conseqüência  de queda ai eu preciso fazer isso; Segundo
eu  tenho  que  saber  se  eu  posso  fazer  ou  não  concurso
publico  e  quando,  qual  a  demanda  para  atender  isso  o
problema é quando eu tenho uma rede que eu encontro

17



estourada  com  professores  efetivos  mais  do  que  a
capacidade o dobro da rede ai não paga a ninguém e ta
morto  ou  aquele  que  tem poucos  professores  efetivos  e
muitos contratados mais muito tem emprego desgraçado ai
vai para o espaço IDEB, vai para o espaço tudo então assim
você tem que ter  isso projetado gente,  você não ver  eu
duvido  um  município  me  mostrar  um  planejamento  em
cima desse elementos os 04 anos futuro numa gestão você
não  ver  é  assando  e  comendo  e  você  ver  muito  gestor
dizendo  isso  não  e  de  minha  responsabilidade  isso  não
então é muito mais profundo se a gente for estudar coisa
que a gente ver no comum então como a gente conhece
porque  eu  não  conheço  só  o  problema  financeiro  eu
conheço problema pedagógico que é onde eu me formei é
diferente daquele que só quer dizer falar do numero, eu não
falo só do numero porque quem qualquer um que pegar
meus  scribid  dos  meus  planejamentos  vai  lá  o  tom
pedagógico, eu não analiso se o cara perdeu ou não perdeu
vou e digo qual é o problema e vou e faço o diagnostico e
digo olha tem que fazer isso, se o gestor não faz ai é um
outro  problema  posso  chegar  lá  e  fazer  então  assim  é
preciso a gente alinhar a questão financeira como todo, as
questões  pedagógicas,  como  é  que  eu  trato  o  meu
pedagógico eu faço muita palestra as vezes só do campo
pedagógico ai o debate é outro de aprofundamento teórico
como é que lido no dia a dia,  infelizmente esse não é o
compromisso,  vou  dizer  aqui  pra  nós  todos  é  uma
irresponsabilidade que fizeram com o estado de alagoas,
pegaram a  educação  fundamental  todinho  e  jogaram na
Mao do município, vocês não podia arcar com isso não, não
existe eu trabalho no Paraná inteiro vocês sabem quantas
escolas  municipais  tem alunos do 6º  ao 9º  ano nos 396
municípios  nenhum,  os  municípios  do  Paraná  cuida  da
educação infantil de 0 a 5 anos e da primeira fase do ensino
fundamental, 6º a 9º ano todos é do estado ensino médio
e ......  meio  a meio  você tem 49,48 matricula  do estado
47,48,49 de matricula do município aqui pega 82 % na Mao
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do  município  sem  capacidade,  o  estado  se  acabou,  se
exauriu  o  estado  não  atende  nada  é  um  dos  piores  da
federação entregou sem dar nenhuma condição pedagógica
sem dar nada, na Mao, na responsabilidade do município
isto ta errado não vai ter educação nunca desse jeito por
isso são os 03 piores, quais são os 03 piores indicadores
nisso alagoas, maranhão e Piauí, o maranhão foi o primeiro
a fazer isso abandonou tudo, municipalizou sem nenhuma
condição  e  ainda  entregou  os  profissionais  que  não
trabalhava, eu faço planejamento no maranhão em  escola
cada município chega milton o que é que eu faço eu tenho
aqui 10 professores do estado nenhum trabalha tudo cedido
do  município  nenhum trabalha  mais  eu  tenho  que  arcar
com todinho então é mais profundo o problema  e a gente
tem que discutir isso de forma bem aperta porque é serio e
a gente ver como ....; portanto primeiro saber o seguinte eu
passei um período de crescimento do alto do FUNDEB 2009,
2010,2011 e 2012 .... mais o problema é que as pessoas as
vezes querem manter o mesmo padrão que era a 08 anos
atrás inclusive de pessoal e não é assim que funciona eu
tinha  que  me  adequar  a  minha  rede  se  eu  tou  numa
situação que eu só tenho 30 milhões para gastar  e antes
eu já tive até 40 proporcionalmente eu não posso usar o
mesmo percentual para 40  e se eu perdi matrícula porque
que eu não corto pessoal se for tudo efetivo não tem como
cortar  tem  que  fazer  como  o  prefeito  de  traipu  que  é
procurador só arrumou a solução agora quando ele chegou,
traipu  cansei  de  analisar  perdido  tinha  o  dobro  de
professores  efetivos  como é  que  ele  resolveu  pegou  um
quadro  desse  que  tem aqui  de  150  professores  para  se
aposentar e aposentou todinho dando um PDV  (03:19:02);
a ele pagou  a verba indenizatória um pedação  de dinheiro
e todo mundo correu  e  se aposentou foi  assim que ele
resolveu  o  problema  agora  a  rede   não  comportava   a
metade  tudo era efetivo então assim é preciso  se planejar
e planejar  pessoal, ora  tenho minha rede diminuiu eu todo
ano sem contratar eu coloco no ano seguinte 120  na rede
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diminuiu  ........  esse  é  o  problema,esse  é  o  problema de
gestão  sério e, esse é o ponto    que eu mais debato  se o
cara pegasse pesado quando eu fazia debate  na comissão
de educação  da  Câmara   não  tem um deputado federal
daquele  que  não   me  conheça  no  país  inteiro,  não  tem
nenhum daqueles por que a gente enfrentava e eles sabiam
com dados eram pesados  , quando eu fazia o debate  lá
que ainda faço quando eu fazia  agora menos por  que o
quadro de  governantes  que estamos vivendo  no  pais é
complicado  nem  esse  reunia  na  comissões  estão   se
reunindo  mais  pra debater as coisas não funciona assim
então é preciso  que a gente tenha clareza por  exemplo:
Santana do Ipanema você tem quer ter ,primeiro fazer um
estudo  profundo  e  dizer;qual  é  a  minha  demanda  nos
próximos 10 anos de natalidade eu vou ter  até lá   essa
quantidade de aluno?  quer pra muitos  eu quero dizer quer
tem aluno demais, sabe porque?  Alagoas  eu te tenho aqui
em Alagoas em 2015 treze municípios  de Alagoas treze é
uma vergonha inclusive Rio Largo em pleno Maceió,São Luiz
do Quintunde nem um  aluno matriculado nem em creche e
nem em pré- escola isso é uma vergonha de um tamanho
imensurável  treze  municípios  sem nem um aluno  que  a
competência  exclusiva  dele.Cadê  o  planejamento  pra
isso,onde  é  que  foram,  sabe  o  que  acontece  a  maioria
desses alunos nunca foram pra sala de aula  e na verdade
não vão nem  pra o ensino fundamental ou quando chegar
lá   chega analfabeto é ligo descriminado  pela professora
não  tiver traqueijo e ao tiver uma equipe  pedagógico que
trabalha por que você sabe e ,ela não ai diz ai que menino
burro que não sabe nada ai o menino não vem mais para
aula,na hora que eu tratar assim  ele não vem mais ai você
cria  um grau de analfabetismo que nós temos hoje então
essas  coisas  precisam  ser  enfrentadas  com  muita
tranqüilidade  e sabendo o que ta fazendo é  isso ai  por
tanto qualquer município daqui pra frente pra saber  o seu
perfil ele tem quer traçar  esse perfil e acompanhar gente
nós  chegamos  no final do ano sabe o que muito município
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disse pra me chega eu fico assim irritado sabe fico e diz;
Milton,  pela  amor  de  Deus   minha  matricula   ficou
complicado  agora  por  que  ta  aqui  perdi  duzentos
alunos,agora você não sabe,  e o pior até dia 15 agora de
novembro é o período que vem  tudo pra você  revisar pra
ver se ta certo se tem alguma coisa errada na matricula
uma  verba  ou  não  só  ver  quando  fica  lá  publicado  o
dinheiro,meu amigo se você  acompanhasse isso você ia
saber onde é quer você perde, qual a escola quer você ta
perdendo como é, onde é que eu cresço é  falta de aluno
mesmo ou não  é  por  que  foi  que eu perdi,pergunta  se
alguém  tem  esse alguém tem esse diagnostico então o
buraco é mais  em baixo  precisa  ser  tratada  com mais
seriedade o processo  educacional  e as vezes não é , e por
isso ta nesse problema s você pegar um diagnóstico desse
e pedir pra  qual o diagnostico de cada um  o município tem
a projeção de matricula   você Avaí encontra  um  ou dois
ou três municípios em 102ai  complica ai  assim  por  isso
que a gente precisa  bater muito nisso e saber quero cara
por  que  aqui   e  mais  você  chega   na  escola  caída  eu
cheguei uma vez  em São José da Tapera  tinha acabado  de
chegar o dinheiro na escola azulejarão a conzinha todinha e
quando foi na outra semana  e quando eu passei lá tavão
quebrando tudo que estariam reformulando a escola toda
que planejamento é esse ai você passa na escola  não tem
nada  cadê o dinheiro  que entra na escola, cadê o dinheiro
do salário  da educação,quem planejou isso, quanto é que o
município  que  recebe  ,qual  é  o  planejamento   você  não
encontra ( 03:23:22)                 

03 : 23 : 24 Fala de Zé Vaz – eu estou pertinho dele aqui 
talvez eu diga alguma coisa que o pessoal possa achar ruim
mais as minhas coisas são assim clara, quando você falou 
em gestão você explicou muito bem e a gestão não é só a 
gestão do executivo, é parte da secretaria do coordenador 
da escola gestão é geral agente está olhando ali os 
números que a gente vê muitos zeros inclusive muitos 
vermelho que ouvi perca 2015 , 2016 e 2017 em 2015 e 
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2016 o prefeito de Santana era um professor municipal a 
secretária de educação era uma professora municipal, 
então saiu de dentro da categoria para gerenciar e agente 
vê os índices péssimos eu fui a secretaria de educação e eu
disse que eu não aceitava e não entendia por que um aluno
chegava no quinto ano sem saber lê e a professora de uma 
escola ai disse a mim, e eu falei por que não reprovaram 
aluno do  terceiro ano ela respondeu e a vou levar a culpa 
ai eu fui e disse  você não disse ao diretor da sua escola 
que recebeu um aluno sem saber lê, no terceiro ano e o 
diretor  por que não fez o pré-escola e por que não levou 
essa informação para a secretaria que não leva, o diretor de
escola você falou ai em  planejamento de escola você falou 
ai que escola não planejamento o diretor levou para a 
secretaria mandou por escrito  disse assim e digo assim o 
vereador Zé Vaz diz é assim  para todo mundo ouvir a gente
precisa ouvir os dois lados ouvir o Milton a Ama a gente 
precisa ouvir todas as categorias e agente está pronto para 
trabalhar junto agora tem que fazer o que você disse a 
gestão partindo principalmente da secretária de educação 
diretores de escolas apoiado pela categoria para começa a 
melhorar a educação do nosso município por que aqui 
Milton nos temos uma gere a onde o governo do estado diz 
que escolhe pelo IDEB e nunca ouvi um diretor da GERE que
fosse de Santana é de outros municípios se Santana tivesse
o melhor IDEB isso dói para agente Marciano , você saber 
que o diretor da gere e de outro município por que o IDEB lá
foi melhor,por que os diretores lá foi melhor e os diretores 
daqui, eu estava aqui na posse dos diretores e depois eles 
ficam com raiva de mim e fica o zum zum, ai já vieram até 
a mim para eu pedir desculpa no plenário , não eu não vou 
pedir desculpa dogue eu estou falando eu estou falando do 
que tem que se falar não é falar por traz nem escondido 
isso aqui deveria ser júnior, deveria ter havido uma 
audiência pública, para o pessoal pergunta e se manifestar 
e perguntar a Milton para ter esse debate aqui que foi 
muito salutar hoje você explicou muito bem e gostei da sua 
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explicação quero dizer a você que deixe essa gravação 
agente gravou o de Luiz Geraldo do técnico da Ama e quer 
pedir a você que deixe esse material a fique com agente ai 
para que a gente possa estuda e possa acompanhar e 
possa discutir convido a categoria para na hora que quiser 
conversar com agente nós temos o material de toda 
palestra anterior como o da palestra  de Milton na palestra 
anterioreu senti falta de vocês que tinha aqui bem dizer 4 
professores, não tinha ninguém do SINTEAL Cristina nem 
um diretores de escolas na área precisa ouvir precisa saber 
vamos lá, precisa melhorar e quero dizer que essa casa 
aqui sempre foi do lado do trabalhador tudo que chega, 
aqui na sexta feira não pode mais quebramos o protocolo e 
votamos e educação saúde encima da hora e quebramos o 
protocolo e não importa por que nós somos trabalhadores 
aqui só tem trabalhador e eu repito nem um ganham bem 
quem pensar que ganha bem, não é trabalhador e muito 
obrigado por esse espaço que mim deu 03 : 29 : 23

03: 29: 32 Fala de Eliana- boa tardea todos mas nesse 
momento vereador meu colega Zé Vaz por o que o senhor 
falou. Euquero, professor Milton falar um pouquinho, que a 
tamanha responsabilidade não é do profissional nãota na 
família, por que o professor da sala de aula ele quer o 
melhor para o seu aluno qual o professor que não quer ver 
a sua turma se destaque, mais infelizmente professor Milton
o que está faltando é a família na escola, hoje nós temos 
pais, que chega para o professor para o diretor com um 
filho de 8 e 10 anos e diz que não pode nem com o seu filho
já tem professor ali mostrando  de 4 e  de 5 anos e ai meus 
queridos profissionais da educação eu também sou da 
educação eu tenho batido muito nisso está precisando o 
ministério público a justiça também na escola e eu já falei 
isso com o meu diretor sabe por que isso, por que o 
professor chega na sala de aula com o seu planejamento e 
para passar para o seu aluno o que acontece cadê o seu 
livro, não trousse, cadê o seu caderno não trousse 
professora e cadê o seu material escolar não trousse 
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professora qual o motivo que você não trousse o seu 
material e o que você veio fazer aqui, na sala de aula por 
que você, por que você não ficou na sua casa e ai Milton eu 
posso atéestá errada digo isso por que também sou 
professora e estou sofrendo isso na sala de aula e estou 
acompanhando aluno que chega na sua cara, e diz ei vim 
bagunça, por que aluno já disse isso para a professora 
Eliana e quando eu fui pedir o apoio a diretora eu terminei 
chorando por que onde eu podia ser acolhida naquele 
momento a diretora olhou para mim e disse , professora 
isso acontece , isso é normal , normal não por que o pai não
deu educação ao filho na sua casa por que quando eu 
estudava eu não podia nem olhar com a cara feia para o 
professor por que em casa a minha mãe mim dava castigo, 
então eu gostaria muito que a  família eu tenho dito muito 
nas sessões da câmara sei que você não ouvi as sessões da
câmara nas sextas feira alguns professores mais muitos já 
deve ter ouvido quando a vereadora Eliana pede o apoio 
dos pais vá na sala de aula falar com o professor com o 
diretor mais ate então gente passa anos e anos e o 
professor não conhece o pai do seu aluno e quando  eles 
que é chamado pelo diretor é para dizer isso não posso com
esse menino de dez anos se você que é pai não pode onde 
é que o professor vai poder fale para mim, e outra coisa 
professor Milton as condições que não são dadas ao 
profissionais quantas vezes o professor pede uma folha 
para tirar uma xerox e não tem na escola, quantas vezes 
falta tinta do lápis piloto estou mentindo gente, quantas 
vezes você chega com sua aula preparada para dar uma 
boa aula e está lá a maquina de xerox eita a tinta esta 
faltando, então é assim gente eu fico triste fico o IDEB foi la
para baixo de Santana do Ipanema foi , vamos rever vamos 
não posso generalizar e dizer que a categoria esta toda 
errada o erro esta em todos nos começando da própria 
família muito obrigado 03 ; 33 : 57 

03 34  09 Marciano - boa tarde gente aqui teve um projeto 
do PEMAQ não é assunto mais a gente vai mostrar o que 
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aconteceu havia uma briga atrás do PEMAQ que era o 
direito da classe da saúde e ele veio para esta mesa que 
quase todos os vereadores tivemos uma reunião e agente 
chegou num ponto de resolver e veio nem como o gestor 
queria e nem como a classe da saúde queria mais entrou 
em consenso os dois foi parar na promotoria e foi resolvido 
está aqui V az que esteve presente e quero mostrar a 
importância do vereador se vocês cobrar se vocês 
estiverem presente com agente vocês são mais fiscalizador 
do que o próprio vereador que vocês estão vivendo Eliana 
falou a falta de material nas escolas as vezes não é a 
secretaria e sim o diretor vocês são fiscal venham ate aqui 
na câmara e faça uma denúncia que vamos fiscalizar e 
vamos saber por que está faltando esta ai ao aumento de 
vocês Christina falou das folhos de pagamento faça uma 
reunião com os vereadores, para esta a disposição para 
discutir se realmente vocês teve condições de ter aumento 
a gente vai para a promotoria aciona e vamos briga pelos 
direitos de vocês, eu acredito que nem um vereador aqui 
vai está contra  vocês por que se estiver eu digo aqui na 
presença de todos, eu estou aqui para defender os colegas 
aqui por que fomos eleitos para fiscalizar para poder dar o 
direito e condições de trabalho muito obrigado a todos 
03;36:37

03: 36 ; 47 Milton – primeiro eu quero parabenizar que já 
está aqui e nós já estamos em uma e dez com uma 
participação tanto dos vereadores e dos professores todos 
já eram para ter almoçado , mais pelo que é o debate e a 
importância, mais eu quero parabenizar a câmara que 
sempre possa ter um procedimento desse e dizer assim 
sempre é um desafio muito grande fazer a educação não  é 
pouca coisa e a realidade de hoje pior nós temos uma 
sociedade que  não é o mesmo sociedade e comportamento
de quando eu terminei o terceiro ano no colégio Alberto 
mende em palmeira dos índios com três mil e quinhentos 
alunos  foi o maior escândalo do mundo por que  um aluno 
durante o ano inteiro foi encontrado um aluno fumando 
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dentro do banheiro fumando no banheiro naquela época, se
isso fosse hoje assim era normal , por que hoje você 
encontra a prerrogativa do craque até nas escolas da zona 
rural é um quadro eu isto falando em 73 quando eu 
terminei então a realidade de hoje é diferente, tem uma 
intervenção muito maior tanto no ponto de vista na gestão 
tanto no da família, muitos casos tem abandonado, ou seja 
quer que a escola seja pais mães,  em tudo por que esta 
sem condições sem contar  com as agressões que tem hoje 
são Paulo é mais de uma agressão por dia e tem 
profissionais que abandonam no ultimo concurso na minha 
área de matemática de trinta e seis professores que 
assumiam em um mês em dois meses 26 tinham pedido 
demissão por que não aguentaram, então não é brincadeira
o quadro que se vive hoje na realidade que tem e são 
muitos desafios agora sempre temos que debater buscar e 
melhorar reconheço que no caso do nosso esta de alagoas 
foi dado a estado que o município tem transferirão 
responsabilidades, para que o município agisse dessa forma
era muito melhor agir primeiro com qualidade estrutura e 
planejamento e dividindo essa responsabilidade do que 
passar essa responsabilidade sem passar o recurso e  sem 
passar as coisas direito e chegar no que chegou 82 da 
matricula básica publica do estado de alagoas e do 
município é uma das piores do pais e isso não é para 
condenar municípios toma que o filho é teu e não deram 
condições adequadas para que esses  município, 
aguentasse  e ai você encontra todos os problemas que tem
hoje  e quero agradecer foi rica e importante mesmo esse 
debate e é fundamental fazer uma debate dessa natureza 
que ele vai para todos os campos não sónuméricos mais 
concepção pedagógica veio de átona aqui que é muito 
difícil de lidar com isso é muito difícil trabalhar um 
planejamento em cada realidade ao pé da letra levando as 
condições técnica pedagógica mais que foi rico e estamos a
disposição e agradeço a oportunidade e sempre vamos esta
a disposição de vocês muito obrigado  03 ; 40 ; 17
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Mario –a gente agradece em nome da câmara de 
vereadores de Santana do Ipanema a todos os professores 
e servidores que estiveram e estão aqui com nosco e quero 
dizer que estamos juntos e está de portas abertas para que 
possamos ajudar a cidade de Santana para dias melhores e 
muito obrigado e declaro encerrada a sessão  03 : 40 : 46

 

                   

                

 

Por não haver outros assuntos a tratar, em nome de Deus o Senhor Presidente encerra a

sessão  determinando  que  seja  lavrada  esta  ata  que  segue  assinada  por  ele  (Mário

Siqueira  Silva)  e  por todos os  vereadores presentes.  Eu,  Maria  da Assunção Araújo

Nobre,  lavrei  a  presente  ata.  Sala  das  Sessões  da  Câmara  Municipal  de Santana  do

Ipanema/Alagoas, vinte e dois de setembro de dois mil e dezessete. 
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