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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO

PERÍODO LEGISLATIVO DE 2022.

Aos nove dias do mês de setembro 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 do Vereador
BEZALIEL ALVES PEDROSA 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 presença de
todos. A seguir, foi lida e aprovada, sem discussão, a ata da sessão
anterior. Logo após, nada constando no EXPEDIENTE, passou-se a
ORDEM DO DIA, sendo apresentados, submetidos em votação e
aprovados por unanimidade os Pareceres Favoráveis aos Projetos de
Lei: N- 735/2022 que dispõe sobre normas e critérios para exercer a
função de diretor escolar nas unidades de ensino da rede municipal de
Independência/CE e, N- 736/2022 que dispõe sobre o programa de
guarda subsidiada para crianças e adolescentes em situação de risco
social. O Presidente Bezaliel falou sobre a decisão do Ministro Barroso

que suspendeu os efeitos da Lei que concedeu aos Enfermeiros e técnico
de enfermagem o piso salarial, alguns municípios já adotaram a
implantação, mas a confederação nacional da saúde entrou com uma
representação no STF alegando que os municípios e os Estados não
tinham condição de arcar com essa despesa sem o comprometimento do
funcionamento da saúde. Que está havendo uma mobilização nacional
para sensibilizar o Pleno do STF para que possa revogar essa decisão do
Ministro Barroso. Na oportunidade concedeu a palavra a Sra. Mary Anny
Bezerra para falar, representando as colegas, que estão também
tentando sensibilizar a nível de município a implantação do piso da
categoria. A qual reiterou a solicitação de apoio para a categoria que está
lutando pelos seus direitos. O Presidente colocou a Câmara a disposição
da categoria na luta de seus direitos. O Vereador DEDÉ COUTINHO se
solidarizou com pessoal da área da saúde a respeito dessa decisão do
Ministro Barroso, a gente sabe da luta desses guerreiros, que nessa
pandemia estiveram à frente o tempo todo, arriscando suas vidas, então,
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reafirma está ao lado de vocês. A Vereadora CÁRDIA lamentou a decisão
do Ministro e se solidarizou com toda a categoria. A leitura que faz, é que
o Ministro Barroso construiu um murro muito grande, mas existe uma
janela que Executivo deve abrir, que não se faz necessário que exista
uma lei do piso nacional para que o salário de vocês possa estar sendo
melhorado, o Executivo pode fazer isso e, nós estamos aqui para
fortalecer esse laço com vocês, que na hora que esse projeto se
encontrar nesta casa todos nós estaremos apoiando. O Vereador JOÃO
BONFIM falou da tristeza com a decisão do Ministro Barroso, mas nada

impede que o nosso gestor se sensibilize, que venha buscar saída para
esse piso ser implantado aos profissionais da saúde que são
merecedores. Falou ainda das dificuldades que enfrentaram no período
da pandemia. Para finalizar se colocou favorável a luta da categoria. O
Vereador ALEX PACÍFICO também lamentou a decisão tomada pelo
Ministro Barroso porque é uma categoria que vem lutando há muito
tempo por melhoria salarial, que fala por conhecimento como
profissional da saúde, que passamos por muitos momentos difíceis
dentro de uma área hospitalar, que muitas vezes saímos com o
psicológico abalado quando não conseguimos que o paciente sobreviva.
Essa casa jamais vai ser contra a categoria, estamos ao lado de vocês. Em
seguida, o Presidente passou a palavra ao Senhor Amaury Lacerda que
veio trazer reclamação sobre o Mercado Público, que só tem bêbado e
cachaça, então, solicitou melhorias para o mercado público da nossa
cidade. Usou a Tribuna O Vereador CIRO COUTINHO para informar
sobre as 50 instalações de poços, sendo 46 limpas e se comprometendo
com as comunidades de Santa Luzia, Serrote do Milho e Torrões de

tentar perfurar outros poços nestas comunidades. Parabenizou o
Deputado Domingos Neto sobre estrada de Pedra Liza, que segundo o
encarregado, até o dia 02 de outubro estará concluída. Nada mais
havendo a tratar em nome de Deus o Senhor Presidente declarou

encerrada a sessão e eu, Antonio ítalo Coutinho Machado
Secretário, fiz escrever a presente ata que vai assinada/po/ quep ie
direito. I ■
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