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Aos 10 dias do mês de março de 2017, às 09:00hs no prédio da Câmara 

Municipal de Senador José Porfírio, sob a presidência do vereador José 

Reinam Sales de Araújo, deu-se início a Quinta Sessão Ordinária do Primeiro 

Período Legislativo da legislatura 2017/2020. O Presidente iniciou os trabalhos, 

cumprimentando os vereadores e o público presente, solicitou a vereadora 

Primeira Secretária a fazer a chamada nominal dos senhores vereadores e 

vereadoras, contando com a presença dos seguintes: Ado José Pena de 

Sousa, Aguinaldo de Sousa Duarte, Adenilson José dos Reis, Damaris Cândido 

de Albuquerque, Denilson Albuquerque dos Santos, Izoeldo Batista Guedes, 

José Alberto Pedrosa de Oliveira, José Reinam Sales de Araujo, Silvanira 

Verçosa Mendes. Havendo número legal, foi declarada em nome de Deus 

aberto a presente Sessão. Passou o expediente do dia solicitando a vereadora 

Primeira Secretária para fazer a leitura das matérias, em seguida fazer a 

leitura dos documentos recebidos pela casa. Vereadora Damaris - Ministério 

da Educação Fundo - Nacional de Desenvolvimento da Educação. Presidência, 

Comunicado Nº 1948/20017, Brasília 13/02/2017, referente à entidade do 

Conselho escolar São Francisco de Assis, recurso do PDDE R$4.520,00. 

Comunicado Nº 1949 Brasília 13/02/2017, entidade Conselho escolar 

Araraquara da volta grande do Xingu PDD educação integral R$16.731,00, 

comunicado Nº 1950/2017, Brasília 13/02/2017, entidade Conselho escolar 

Edson Aparecido PDDE educação integral R$ 3.636,00. Comunicado 

1945/2017, Brasília 13/02/2017, a entidade do Conselho escolar Edson 

Aparecido R$ 3.636,00 a entidade Prefeitura Municipal de Senador José 

Porfirio, cota 13/01/2017, R$ 32.492,32. Comunicado Nº 1946/2017, Brasília 

13/02/2017, entidade Conselho escolar Mariana Dias PDDE educação integral 

18/01/2017, R$ 12.708,00. Comunicado Nº 1947, Brasília 13/02/2017, entidade 

Conselho escolar Luiz Rebelo PDDE educação integral R$ 35.478,00. 
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Comunicado Nº 228274/2016, Brasília 02/002/2017, a entidade Conselho 

escolar Juventina Oliveira PDDE educação integral, R$ 2.424,00. Comunicado 

Nº 228274/2016, Brasília 02/02/2017, a entidade conselho escolar Juventina 

Oliveira PDDE educação integral 28/02/2016, R$ 12.708,00. Não havendo 

matéria para o expediente do dia. O Presidente facultou a palavra livre ao 

vereador ou vereadora que quisesse fazer uso. Vereador Zé Onça - Senhor 

Presidente, senhoras e senhores vereadores, povo presente. Senhor 

presidente na Sessão passada nos estivemos com nosso prefeito na residência 

dele, onde fiz um pedido, Vossa Excelência estava presente, nos temos um 

funcionário na Ilha da Fazenda, meu amigo Zé Paulo (Cirivela), que até hoje, o 

servidor não recebeu seu salario. Eu entendo senhor Presidente, ele e um 

funcionário concursado e amigo do Zé Onça, todo mundo sabe disso, e digo 

mais, não e meu amigo e meu irmão. O servidor esteve aqui, passou o final de 

ano aqui e dia 03/01/2017, ele se apresentou. Falaram que ele se 

apresentasse na Ilha da Fazenda, que iria ser lotado. Ele voltou a residência 

dele, e lá ficou aguardando para alguém dizer aonde ele seria lotado. E quando 

foi no final do mês colocaram 29 faltas para ele e depositaram 28 reais na sua 

conta dele. Ate hoje não foi resolvido nem o salário de janeiro ou de fevereiro. 

Vossa Excelência sabe que nos tivemos uma conversa com o prefeito e que o 

mesmo iria resolver essa situação. Eu não quero um emprego nessa gestão, 

quero ser parceiro nessa gestão, quero ajudar, quero colaborar com esse 

município. A situação está difícil, acho que quanto mais nos estivermos unidos 

e, nos dermos as mãos, será muito melhor pra nos e, muito melhor para todos,  

para Senador José Porfírio. Eu entendo que o seguinte: ele e meu amigo, tudo 

bem, quer maltratar o Zé Onça, maltrata! Mas, não maltrata um cidadão que 

depende do emprego, tirar ele do cargo concordo, foi o Zé Onça que colocou! 

Tem que tirar mesmo! E não vou pedir pera deixar ele lá não! Tem que tirar 

mesmo! Se fosse eu, também tirava. O prefeito tá certo! O que não tá certo é 

não pagar o salário do servidor. Presidente, estou só dando um comunicado, 

se quiserem o Zé Onça de parceiro tem, mas, se quiserem o Zé Onça de 

oposição, tem também, farei oposição sozinho nessa casa, não tenho 
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dificuldade nenhuma, mais tá dado o recado. Fez um compromisso cumpra! Se 

não! Não tem problema, eu não tenho que tá vendo com secretário salário, 

tenho que falar é com o Prefeito. Então tá dado o recado. Gente, hoje pela 

manhã me deparei com outra situação na saúde, a gente não é obrigado a 

falar, mais temos que ouvir pessoas que procuram a gente. Estão fazendo 

umas ações da saúde, não sei aonde e, deixou o Postinho fechado, a área 

aonde é feita os atendimentos e consultas fechada com cadeado e não 

colocam nem um aviso pra informar o usuário, já não tem médico. Isso começa  

aborrecer agente, porque as pessoas que procuram a gente são aquelas 

pessoas que procuram o SUS são pessoas carentes e isso e complicado pra 

gente, a gente tem que tá metendo a mão no bolso e resolvendo umas coisas 

que tem que ser resolvido pelo o Sistema Único de Saúde, já não temos 

transporte de ambulância de Vitória para Altamira, chega lá o cara fica dentro 

de uma voadeira esperando que vá atrás de uma ambulância na prefeitura de 

Vitória para levar para altamira. - há mais a culpa e da gestão passada 

esqueçam a gestão passada, quem passou não vai resolver problema mais 

não, quem tem que resolver os problemas somo nos, essa Casa, aqui a gestão 

é essa. Eu sempre digo, o povo tá reclamando de estrada de ponte mais temos 

que ser sensato, o momento e chuvoso é um fenômeno da natureza, é inverno 

agente se sensibiliza com os companheiros que estão no fundo do travessão 

sem poder vir em Altamira fazer seu rancho, vender seu cacau, vender sua 

galinha, mais também, temos que dizer pra eles: - Parceiro tem calma agora, 

infelizmente o prefeito não tem culpa. Mais no verão o prefeito tem de fazer as 

estradas, e se não fizer, ai tudo bem, é digno de uma critica, estou aqui para 

ser parceiro não para ser enganado, e não sou demagogo. Alguns têm raiva do 

Zé Onça por causa da minha sinceridade, porque o que tenho pra falar eu falo, 

não mando recado. Vou defender o que tá certo nessa Casa, o que tiver errado 

vou abrir a boca. E encerrando, meu muito obrigado senhor Presidente. 

Vereador Baiano - Continua facultada a palavra para o vereador que queira 

fazer uso. Vereador Adenilson - Senhor Presidente, senhora vereadora 

Damaris, senhor Aguinaldo, demais vereadores presentes, e publico que 
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acompanha essa Sessão, bom dia. A vereadora Damaris, Primeira Secretaria 

da Mesa, fez a leitura dos extratos do PDDE que é o Programa de Dinheiro 

Direto nas Escolas esses recursos foram disponibilizados no mês de janeiro. 

Presidente, tem algumas escolas que ainda não iniciaram o ano letivo com 

algumas dificuldades de material de expediente para dar suporte aos trabalhos 

dos professores. Cito algumas aqui: escola Jorge de Queiroz de Mores Neto, 

por exemplo, inicio o ano letivo sem pincel para que os professores pudessem 

desenvolver suas atividades em sala de aula. Agente observa que o PDDE  

recursos são geridos pelas as escolas através dos seus Conselhos escolares 

que tem a capacidade de dirigir  de forma clara e objetiva a aplicação desses 

recursos. Mas por o outro lado, agente observa que esses conselhos escolares 

não estão fazendo a prestação de conta desses recursos e o presidente esta 

buscando há aplicação desses recursos nas instituições de ensino. Quero falar 

também, sobre a merenda escolar,  nos acompanhamos o processo  licitatório 

da merenda escolar, termos os extratos do contrato dos itens e marcas que 

foram licitados e infelizmente, teve uma empresa que participou da licitação e 

na quinta-feira apos o carnaval essa merenda foi entregue na secretaria 

municipal de educação. O conselho municipal recebeu essa merenda assinou 

toda documentação de recebimento dessa merenda mais na quinta feira eu 

passei em três escolas na sede do município. No Jorge de Queiroz, São 

Francisco de Assis e Catette Pinheiro, para verificar senhor Presidente se 

realmente os itens que estavam na escola, eram os mesmo que foram licitados. 

Foi verificado, que alguns itens foram entregues com marcas de qualidade 

inferior.  Recebi alguns questionamentos sobre o problema, e minha colocação 

foi que simplesmente estava fazendo meu trabalho, pelo qual o povo me 

confiou o mandato. Não iria deixar nossos alunos serem lesados com relação a 

merenda escolar, haja visto, que o processo licitatório foi mais de um milhão e 

setecentos mil reais, as marcas que foram citadas e tem por obrigação cumprir 

o contrato! Até o dono da empresa mandou uma pessoa ir à minha casa 

perguntar o que eu tinha contra ele, contra a pessoa dele. Eu não tenho 

absolutamente nada! Finalizou agradecendo ao Senhor Presidente e publico 
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presente. Vereador Tabau - Bom dia senhores vereadores e senhoras 

vereadoras e bom dia a todo público aqui presente. Só pra dá um reforço, na 

licitação eu e o vereador Adenilson ficamos combinados de nos pronunciarmos 

e deixarmos bem claro para o comerciante Zé Maria e a nutricionista que 

acompanhavam a licitação, deixamos bem claro, que iriamos fiscalizar de perto 

os produtos que estavam por lá, porque o preço que ele colocou era de 

produtos bons, deixamos bem claro que iriamos acompanhar ser realmente era 

os mesmos produtos. Como de fato constatamos os produtos não são os 

mesmos que estavam na licitação. Ele ganhou a licitação, então nossos alunos 

estão sendo penalizados. Não havendo manifestantes e mais nada a ser 

tratado, agradeceu a presença dos senhores vereadores e vereadoras, do povo 

em geral e em nome de Deus declarou encerrada a presença sessão.  Senhor 

Presidente - A palavra continua facultada para fazer uso. Vereador Baiano – 

Senhoras vereadoras e Senhores vereadores, público presente o meu bom dia 

a todos. Quero falar ao meu parceiro Zé Onça, que vereador Zé Onça nesse 

acordo do companheiro Cirivela, que eu estava junto, e Vossa Excelência e o 

Prefeito deu a palavra, então pode ter certeza que estamos juntos, irei cobrar 

dele. Hoje conversarei com ele, o homem não é obrigado a dar a palavra, mas 

se der tem que cumprir. Se ele deu a palavra a Vossa Excelência, ele vai ter 

que cumprir. Nessa situação, Vossa Excelência pode contar com essa Casa de 

Leis e esse Presidente. Pois, estávamos junto quando ele lhe-deu a palavra. 

Vamos brigar juntos, sou desse jeito, combinou, fez acordo, tá fechado! 

Garantiu! Também acho uma injustiça o que aconteceu com o Cirivela,  

independente de que lado ele esteja. A democracia diz isso, para votar em 

quem quer. Acho que se só tivesse um lado não tinha graça. Temos que 

respeitar também nossos amigos adversários. Pois, a politica acabou, e não 

concordo com perseguições, isso eu não concordo. Tenho certeza que é o que 

o Prefeito Dirceu pensa também. A saúde foi comentada mais uma vez, 

referente ao médico, já foi informado aqui ontem que o médico doutor Cristian, 

está chegando e foi contratado outro médico, para quando o Cristian sair o 

novo médico cobrir os dez dias de sua folga. Essa situação já foi sanada. Essa 
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informação e da nossa vereadora Damaris, que entrou em contato com a 

secretaria de saúde. Infelizmente acontece alguns absurdos, e essas coisas 

que estão acontecendo no tratamento com o Poder Legislativo, vem se 

repetindo pela secretaria de saúde, vou conversar com o secretario vou falar 

pra ele as prerrogativas do vereador, pois o cidadão quando assumi uma pasta 

precisa ter conhecimento ao menos das autoridades que compõe o município, 

e por isso infelizmente a saúde esta desse jeito. Mas vamos passar para o 

secretario que cada um tem seu lugar e sua posição e, um tem que respeitar o 

do outro. E os vereadores tem que ser respeitado, isso vou passar para o 

secretario ou então, conversaremos com o Prefeito, ser ele continuar assim ele 

vai comprar um briga com a Câmara, tenho certeza, somos parceiros mas, 

nesse situação de querer humilhar vereador, ele tá enganado! Ai o Prefeito vai 

ter que escolher o secretário ou os vereadores e essa Câmara. Sou parceiro da 

administração e amigo do Prefeito Dirceu, e vamos esta junto ate o final do 

mandato, mas, estou engolindo sapo no banho maria. Têm três secretários 

dessa administração que eu parabenizo, não porque trata bem vereador mais 

porque trata bem o povo desse Município, desenvolve o seu papel com 

dignidade. Acho que o respeito tem que ser mútuo. Agora, quer ditar regras 

para o vereador? Ter um dia por semana para atender o verador, pelo amor de 

Deus isso não existe. E não vai existir nessa administração. Eu queria que 

viesse 30% para saúde do que vem para a educação porque nossa saúde esta 

precária. Falando em nível federal, estadual e quando chega aqui já esta 

engessada, a educação vem verba direcionada para as escola, vem os 60%, 

vem os 40%. A educação tem dinheiro! Não adianta jogar pra cima de mim que 

educação não tem dinheiro que educação tem dinheiro! Agora a saúde não 

tem, agricultura as vezes não tem, o meio ambiente não tem ainda, o meio 

ambiente tem os meios de buscar por isso que secretario as vezes tem que ser 

virar em 30. Conversamos muito com o Governo do Estado já no final do 

mandado passado, conversei muito com o Megalle, a saúde precisa de 

convenio do estado para poder se manter. Pois, com o recurso que esta ai, vai 

continuar desse jeito ser não tivemos uma parceria com o Estado. Concedo 
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uma a parte para o vereador Zé Onça. Obrigado Senhor Presidente, eu só 

queria informar Vossa Excelência que essa parceria com o Estado não está 

sendo comprida, os acordados, Vossa Excelência sabe disso, desde 2014 que 

o Estado não passa o dinheiro da saúde para o Município, Vossa excelência 

sabe disso! Quanto o Estado deve para Município? E isso, estou falando de 

Senador José Porfirio, o débito e com o estado todo, e com essa crise, não 

estou falando que isso e culpa do governo, é crise mais só pro Município de 

2014 o estado deve R$ 712.000,00. É brincadeira? Em quanto o prefeito teve 

de arcar com tudo. A prefeitura tem que arca com o TFD que e obrigação do 

Estado. Só para informa! Vossa Excelência, muito obrigado. Vereador Baiano 

— Obrigado pela contribuição, mas quero resumir. A educação tem recurso e a 

verdade é que a saúde não tem. O companheiro Adenilson, falou sobre a 

merenda, também esse é o papel do vereador. Se incomodar, tudo bem, o 

papel do vereador é fiscalizar, tem algumas merendas, tem alguns itens  que 

estava na licitação foram substituído, por não ter. Ele tem que se organizar 

para entregar o que tem no contrato. Vereador Adenilson — Senhor 

Presidente solicito uma a parte. Vereador Baiano – Concedo a parte ao 

vereador Adenilson – Senhor Presidente, com relação ao que Vossa 

Excelência acabou de colocar, sobre a substituição dos itens a empresa 

simplesmente não pode substituir os itens de forma aleatória para a 

substituição de qualquer iten. Seja ela para merenda escolar ou transporte ou 

qualquer outro a fins. Essa substituição só pode ocorre mediante a 

comunicação a Comissão de Licitação do Município, tem que fazer essa 

comunicação por escrito e a Comissão de Licitação que vai autorizar a 

substituição desse iten obrigado. Vereador Baiano — Obrigado pela 

contribuição, continuando, sobre a educação quero parabenizar a secretaria de 

educação, eles tentaram um dos colégios de maior índice até de gangues 

mesmo vou falar isso, no Jorge de Queiroz, todos tem essa informação o Jorge 

e um colégio que as famílias pensavam 2,3,4,5 vezes pra colocar seu filho no 

Jorge de Queiroz, a educação tentou levar uma nova equipe, tentou fazer uns 

remanejamento de alunos. Mas, acho que os pais deveriam ser informados 
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antes. Achavam que matricularam numa escola, mas, estava lotado em outra. 

A situação tá difícil. Ontem nos comentamos muito Secretária Zelma, me pegou 

de surpresa como cidadão Souzelense estou me sentido lesado pelo estado 

com aquela situação do nosso tabuleiro do embaúbal, já conversamos 

bastantes, vamos esta presente na próxima reunião, vamos conversa com o 

Estado eu sei que vamos correr atrás. Souzel foi simplesmente lesado sem o 

conhecimento do povo e das autoridades. Nos formos roubados pelo Estado. O 

embaúbal e conhecido pelo Estado, nacional e internacional. Hoje todo mundo 

que ser dono e quem é dono é o Estado e quem comanda é a Idelflor. Quem 

tem que correr atrás, somos nos, como autoridade constituídas nesse 

Município vamos tentar reverter essa situação. Vamos tomar providências, 

gostaria de contar com a Secretária Zelma, a senhora que é mais entendida do 

assunto, qualquer informação que tiver, a senhora nos passe por favor e 

também alguns rumos que teremos que tomar. Não havendo mais nada a ser 

tratado, agradeço aos vereadores, ao publico presente, e em nome de Deus 

encerro a presente Sessão. 

 

 

____________________________ 
JOSÉ REINAM SALES DE ARAUJO  

Presidente 
 
 
 
 

________________________________ __________________________________             
DAMARIS CÂNDIDO DE ALBUQUERQUE  AGUINALDO DE SOUSA DUARTE 
              1º Secretaria                                                           2º Secretario 
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