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MENSAGEM 
 
 

Senhores Vereadores, 

 

A Lei Orgânica de Xinguara, em seu Art. 163, § 2º, I, instituiu o Conselho Municipal 
de Educação. O referido Conselho é órgão normativo e fiscalizador do Sistema Municipal de 

Educação, e segundo o Art. 164, da Lei Orgânica, tem como atribuições: 

 

1. Estabelecer propostas de política educacional; 

 

2. Estabelecer a interpretação legislativa como órgão normatizador; 

 

3. Analisar e aprovar em primeira instância o Plano Municipal de Educação elaborado 

pelo Poder Executivo; 

 

4. Fiscalizar e licenciar as escolas integrantes do sistema municipal de educação; 

 

5. Aprovar convênios com escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais. 

 

Embora o referido Conselho tenha sido criado pela Lei Orgânica de nosso Município, em 

31 de março de 1990, ainda não fora denominado. Assim, a presente proposição tem como 

finalidade denominar o Conselho Municipal de Educação, como Prof.ª Yêda Gonçalves de 

Carvalho Almeida. Abaixo está exposta, de forma resumida, a história da falecida Professora 

Yêda. 

  

“Dividimos a história em eras, com começo e fim bem definidos, e mesmo que a ordem 

seja imposta depois dos fatos - a gente vive para frente mas compreende para trás (...) – é bom 

acreditar que os fatos tem coerência e sentido, e lições.” (Luiz Fernando Veríssimo).  

 

Na manhã do dia 23 (vinte e três) de dezembro de 2006, morre Yêda Gonçalves de 

Carvalho Almeida, aos 42 anos em um acidente automobilístico.  

 

Ela nasceu em 4 (quatro) de abril, de 1964, em Mara Rosa, interior de Goiás, e em 1984, 

portanto, aos 20 (vinte) anos de idade, se instalou no Município de Xinguara e constituiu sua 

família. Dois anos após sua chegada assume a primeira turma de alfabetização na Escola Acy de 

Barros, e foi nos corredores desta escola que ela trabalhou, estudou e criou seus filhos que por 

incontáveis vezes a acompanhava na escola. Eram três: Wagner, Paolo e Kamila. 
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Ela comunicava com eloquência e escrevia muito bem, embora amasse a Literatura e a 

Língua Portuguesa, a professora Yêda graduou-se em Pedagogia pela Universidade Federal do 

Pará.  

 

Foi educadora por 20 (vinte) anos, iniciando sua carreira na SEDUC - PA até o processo 

de municipalização do ensino, passando a atuar na educação básica até o dia do seu falecimento 

precoce e no auge de sua formação e atuação profissional.  

 

Nesses vinte anos desenvolveu um brilhante trabalho em vários setores sempre na escola 

Acy de Barros, onde também foi diretora.  

 

A professora Yêda defendeu a escola e o ensino público de modo inflexível, até tentou 

trabalhar fora do setor público; fundou uma escola de alfabetização e já graduada tentou trabalhar 

noutras, mas não se identificou por conta do amor pelo ensino público.  

 

Ao nosso município a Professora Yêda deixa um grande legado como educadora que foi. 

Alfabetizadora por excelência deixou rastros de sua prática no coração e na mente de muitos 

profissionais que atuam hoje em inúmeros setores da sociedade aqui em Xinguara.  

 

Deixou pegadas de sua competência entre colegas pelos quais é lembrada até hoje. Foi 

Secretária Municipal de Educação no período que compreende os anos de 2001-2004.  

 

Faço uso mais uma vez do texto do Verissimo (...) é bom acreditar que os fatos tem 

coerência e sentido, e lições (...)” A atuação da professora Yêda na educação do nosso município 

foi coerente com suas crenças e por isso fez sentido e deixou muitas lições.  

 

E é por conta da sua contribuição na educação em nossa cidade que defendo como nome 

do Conselho Municipal de Educação de Xinguara o nome da Professora Yêda Gonçalves de 

Carvalho Almeida, solicitando aos nobres colegas a aprovação desse projeto.  

 

 

Câmara Municipal de Xinguara, 29 de março de 2021. 

  

  

 
Ébia Regina Mendanha da Costa 

Vereadora proponente 
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PROJETO DE LEI N.º 09/2021                                                    DE 29 DE MARÇO DE 2021. 
 

 

 

“Denomina o Conselho Municipal de Educação de 
Xinguara como “Conselho Municipal de Educação Prof.ª 
Yêda Gonçalves de Carvalho Almeida”.” 

 
 
 O Prefeito Municipal de Xinguara, Estado do Pará, faz saber que a Câmara Municipal de 

Xinguara, Estado do Pará, aprovou, e ele SANCIONA a seguinte lei: 

 

 

Art. 1º Fica denominado o Conselho Municipal de Educação do Município de Xinguara, 

como: “Conselho Municipal de Educação Prof.ª Yêda Gonçalves de Carvalho Almeida”. 
 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Palácio Jair Ribeiro Campos, em 29 de março de 2021. 

 

 

 
Ébia Regina Mendanha da Costa 

Vereadora proponente 

 


