
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 032/2017 

2º PERÍODO – 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 12ª LEGISLATURA  
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Presidência Vereadora-Presidente Denise Terezinha Gabriel 
 Vereadora-Vice Tatiane Helena Soares Coelho 
Secretariado Vereadora – 1ª Secretária Vera Lúcia Flores da Vera Cruz 
 Vereadora – 2ª Secretária Fabiana Santos Silva  

Presentes ainda os vereadores 
01- Alice Tatiane de Almeida Leandro 
02 Antônio Ailton Dias Mendes  
03- Antônio Batista Oliveira Lopes 
04- David Sodré Honorato  
05- Hesio Moreira Filho 
06- João de Castro Glória  
07- Manoel Brasilino da Fonseca 
08- Mauro Roberto Dias de Oliveira 
Ausências Justificadas 
01- Francisco Lopes da Silva  
  

 

EM SEGUIDA, FOI FEITA A LEITURA DE UM TRECHO DA BÍBLIA SAGRADA 

VOTAÇÃO DO CONTEÚDO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR 

Aprovada por unanimidade 

 

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DOS EXPEDIENTES RECEBIDOS 

 

LEITURA, PELA 1ª SECRETÁRIA, DAS SEGUINTES MATÉRIAS: 

Não houve. 

FOI CONCEDIDA A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM EM TEMA LIVRE 

Não houve inscritos. 

PASSOU-SE À PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 
REQUERIMENTO Nº 198/2017.  

Autoria da Vereadora Tatiane Helena Soares Coelho 

ASSUNTO: Manutenção da Rua Monte Alegre, no bairro Laércio Cabeline II. 

EM DISCUSSÃO: Nenhum. 

EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 



 

PASSOU-SE À SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 
PARA PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 
PROJETO DE LEI 043/2017 
INTERESSADO: PODER EXECUTIVO 
ASSUNTO: Fixa o valor dos plantões e sobreavisos dos profissionais da rede municipal de saúde e 
dá outras providências. 
EM DISCUSSÃO: Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro disse que não articulou nenhum movimento 

para que viesse aqui nesta manhã, os funcionários que aqui estão, já estavam acompanhando anteriormente 

o trâmite do projeto. Acredita que os servidores da saúde que buscaram os vereadores para tratar deste 

projeto, queriam ter a oportunidade de modificá-lo para melhor. Disse aos servidores que o plenário votará 

hoje se aceita a inconstitucionalidade que a comissão de justiça está demonstrando, espera que os 

vereadores votem consciente hoje, diz que se hoje está aqui foi pelo voto do povo e hoje representa o povo. 

Vereador David Sodré Honorato disse que ontem na comissão de justiça, onde assumiu a presidência na 

ausência do titular Hesio Moreira Filho, e deu seu relatório favorável à emenda da vereadora Alice Tatiane 

de Almeida Leandro. Disse que sempre defendeu o servidor público nesta casa e expressou seu apoio à 

referida emenda nesta manhã. O vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse que esta casa não está 

aprovando como pensam alguns servidores da saúde, o projeto de acordo com os interesses do poder 

executivo, pois o que este apresentou à casa são dois plantões de 24 horas, no entanto, a casa buscou o 

equilíbrio entre os interesses da classe e da municipalidade, respeitando o que versa a constituição federal 

sobre o assunto. 

EM VOTAÇÃO: Foi colocado em votação o parecer da comissão de justiça em relação às emendas 
apresentadas pela relatora Alice Tatiane de Almeida Leandro, relatora na comissão de saúde, o qual 
foi aprovado por maioria dos vereadores presentes. Em seguida, foi colocado em votação o projeto 
em questão, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
 
 
PROJETO DE LEI Nº 050/2017 
INTERESSADO: PODER EXECUTIVO 
ASSUNTO: Cria o cargo de provimento efetivo de agente municipal de trânsito e incorpora ao 
plano de cargos, carreiras e remuneração – PCCR dos servidores públicos da PMP e dá outras 
providências. 
EM DISCUSSÃO: Não houve. 
EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
 
 

PASSOU-SE ÀS EXPLICAÇÕES FINAIS 

O Senhor Vereador David Sodré Honorato disse que a postura que tomaram hoje nesta sessão está 

coerente com o acordado em comissões com a presença dos senhores servidores da saúde 

municipal. Disse que solicitou parecer ao jurídico da casa dias antes de o executivo retirar de pauta 

o projeto do trânsito e até o momento não foi atendido e disse não concordar que o assessor jurídico 



do executivo solicite a retirada de projeto, devendo este ter sido solicitado pelo próprio gestor 

municipal. 

A Senhora Vereadora Alice Tatiane de Almeida Leandro disse que ficou feliz por ter passado uma de 

suas emendas que foi com relação ao aumento de salário por decreto para os servidores da saúde. 

Na sua emenda, disse que qualquer aumento deve passar pela análise desta casa. Sobre a questão 

da constitucionalidade das emendas apresentadas na sua comissão, disse que nem ela nem a 

advogada constituída pela classe dos servidores viram inconstitucionalidade em relação a elas. 

Agradeceu a confiança de todos e pediu que ninguém saia daqui com raiva, mas saia com mais força 

para lutar pelos seus ideais. 

O Senhor Vereador João de Castro Glória parabenizou os vereadores David e Alice pelas suas 

convicções, por realmente honrarem suas palavras e manterem firmes suas convicções, pois, muitas 

vezes, se diz algo aqui em plenário, mas nas comissões as coisas mudam. Disse que está 

extremamente decepcionado, pois se fala demais que o trânsito em nossa cidade é excelente e que 

a saúde é referência, mas quando é para beneficiar a categoria, é uma verdadeira briga. E se estes 

vereadores foram eleitos para defender o povo desta cidade, deve defender também essas classes. 

Disse que o seu compromisso é para com o povo e o que falar aqui na tribuna é o que falará nas 

comissões permanentes. 

A Senhora Vereadora Vera Lúcia Flores da Vera Cruz disse que hoje é um dia especial para todos, 

que na semana passada falou sobre esperança protelada, que hoje os anseios foram cumpridos. 

Convidou a todos para um festival de música gospel que acontecerá nesta noite. Disse que a câmara 

pode oferecer cópias do parecer jurídico que trata do projeto de lei dos servidores da saúde. Que 

sempre prisma pela ética e boa conduta em todo o tempo. Nosso país há muitas leis que não são 

cumpridas e que a decisão desses vereadores levou em consideração esta questão, pois não 

podemos aprovar algo hoje que possa denegrir esta casa futuramente. Em seguida, fez a leitura do 

parecer jurídico da casa, na qual se baseou o voto no Projeto 043/2017. 

O Senhor Vereador Antonio Batista Oliveira Lopes disse que está satisfeito com a aprovação deste 

projeto porque foi respeitado o que diz a constituição. Não foi aprovado nesta manhã algo em 

respeito aos interesses de uma minoria, mas do município. E quanto à mudança de opinião proferida 

pelo vereador João de Castro Glória, disse que só muda de opinião quem tem opinião, quem não 

tem, não há o que mudar. E pediu respeito por parte de membros da classe que estão alterados e 

proferindo impropérios contra estes vereadores. 

A senhora presidente, verificando não haver mais assunto a tratar, declarou encerrada a sessão às 

10:20 horas. 

 

 

 

 


