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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO

PERÍODO LEGISLATIVO DE 2022.

Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois (2022), às
dezoito horas, na sede da Câmara Municipal, situada à Rua Frei Vidal,
522 - centro, nesta cidade, reuniu-se, sob a Presidência Interina do

Vereador GILDERLANIO LACERDA CAVALCANTE, a Câmara Municipal
em Sessão Ordinária. Em nome de Deus o Senhor Presidente declarou

aberta a sessão e, passou os trabalhos ao Secretário, que após a leitura
de um versículo da Bíblia, procedeu a chamada dos Vereadores
constando a ausência dos Vereadores BEZALIEL ALVES PEDROSA e

WESLEY CÁRDIA LIMA COUTINHO. A seguir, foi lida e aprovada, sem
discussão, a ata da sessão anterior. Logo após constou no EXPEDIENTE,
Ofício da Policlínica Regional informando que as vagas ofertadas na
forma proporcional da população ao município de Independência é
usada em sua plenitude. Em seguida, passou-se a ORDEM DO DIA,
sendo apresentados, submetidos em votação e aprovados por
unanimidade os Requerimentos de autoria do Vereador Ciro Leopoldo
Coutinho de N-s; 006/2022 requerendo o conserto dos aterros das
estradas que ligam as localidades de São losé a Pitombeira; Vaca Brava
a Pitombeira e; Cachoeira do Fogo a Pitombeira; N® 007/2022
requerendo o conserto dos aterros da estrada que liga as localidades de
Várzea do Carro a Desejo; Também foi apresentado e encaminhado às
Comissões competentes os seguintes Projetos: PROJETO DE LEI N-
728/2022 de autoria do Vereador GILDERLANIO LACERDA
CAVALCANTE que denomina de Tabeliã Geraldina Bezerra da Silva a
Rua que Travessa a Rua Cícero Justino no Bairro Liberdade; PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO N® 182/2022 de autoria do Vereador CIRO
LEOPOLDO COUTINHO que concede Título de Cidadão
Independenciano ao Senhor George Anderson Holanda Coutinho e;
PROJETO DE LEI N® 729/2022 de autoria do Poder Executivo Municipal
que dispõe sobre o Plano Municipal Intersetorial da Primeira Infância
do Município de Independência. O Vereador BEZIM CAVALCANTE
requereu a Dispensa do Parecer do Projeto de Lei N® 729/2022,
justificando que esse projeto chegou recentemente no município para
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ser encaminhado até o dia 15 de março para o estado, daí a necessidade
da sua aprovação com urgência. O Presidente Interino submeteu em
votação o requerimento do Vereador BEZIM, sendo aprovado por
unanimidade dos presentes. Em seguida, submeteu o Projeto de Lei N-
729/2022 em votação, o qual foi aprovado por unanimidade dos
presentes. Inscrito na Tribuna os Presidentes dos Sindicatos: dos
Servidores Randiês e dos Professores Arnaldo para tratar sobre o piso
salarial dos Professores. Iniciando pelo Senhor Randiês que comunicou
sobre a Assembléia que aconteceu ontem e a categoria decidiu por
unanimidade pelo movimento de greve e que já foi oficiado ao gestor
comunicando da greve. Ressaltou que em reunião com o Prefeito, o
mesmo confirmou que o Projeto apresentado será encaminhado ao
Poder Legislativo de qualquer jeito, mas a proposta apesentada, o
Sindicato entende que é ilegal, pois da forma que está vindo, está
rasgando o Plano de Cargos e Carreira do Magistério. O Senhor Arnaldo
relatou que a administração não atendeu a solicitação para reunião
sobre o assunto; disse que não consideram a proposta porque existem
salários diferentes. Ressaltou que em 2020 e 2021 os professores não
tiveram aumento e sabemos que a arrecadação do FUNDEB está
crescente, por isso, que existe a condição de aplicar o piso salarial. Na
oportunidade clamou pela consciência de cada um para não aprovar
esse projeto sem examinar, sem apresentar uma tabela. O Presidente em
exercício comunicou que o Projeto chegou a esta casa, mas o Presidente
Bezaliel vai procurar promover uma discussão sobre a matéria para
posteriormente apresentar. O Presidente do Sindicato dos Servidores

disse que a categoria está aberta à discussão, mas a proposta é que seja
aplicado o piso salarial de 33,24%. O Vereador IVO VIEIRA disse que não
sabia que o Projeto tinha chegado a essa Casa. Na oportunidade se
colocou ao lado dos professores, mas tem que procurar novamente uma
conversa. Ressaltou que nós aprovamos, mas não somos nós que damos
o aumento. O Vereador DEDÉ COUTINHO manifestou seu apoio aos
professores. Disse que já passou o que vocês estão passando por ser
filho de professora. Que meu voto é favorável a vocês. O Vereador JOÃO
BONFIM registrou sua indignação do projeto está nesta casa e não tinha
conhecimento, que falta respeito com os Vereadores de oposição, que
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isso é grave e prejudicial. Disse que tomou conhecimento da proposta
do Prefeito encaminhada ao Sindicato e os servidores têm que lutar pelo
direito deles porque lei não se discute, lei se cumpre. Na oportunidade,
parabenizou os servidores pela luta e que vai estar ao lado de vocês em
qualquer circunstância porque se é lei é para ser cumprida. Ressaltou
que o Sindicato veio fazer a sua explanação, espero que a gestão também
venha fazer a sua para votarmos o que é viável. Pediu para
permanecerem unidos, pois enquanto servidores e sindicato têm mais
força do que nós Vereadores. Para finalizar justificou a ausência da
Vereadora Cárdia que teve que viajar. O Vereador CIRO COUTINHO
parabenizou pela luta pelos seus direitos, que estão certos, mas tem que
procurarem o Prefeito e fazer um acordo porque se votarmos contra
esse projeto vocês vão ficar prejudicado, pois não pode mais retornar
esse ano para votação. Nada mais havendo a tratar em nome de Deus o
Senhor Presidente declarou encerrada a sessão e eu, ítalo Coutinho
Machado - Secretário fiz escrever a presente ata que vai assinada por
quem de direito.
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