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Ata da 586º Sessão Ordinária da Casa Legislativa 
 

 

Aos 17 dias do mês de novembro do ano de 2017, no Salão nobre da 

Casa Legislativa; Sob a Presidência do Vereador Douglas Duarte Braga; 

Inicialmente o Presidente pede ao 1º Secretário da Casa Vereador Cícero 

Roberto Barros para fazer a chamada dos vereadores: Compareceram os 

seguintes Vereadores: Cícero Roberto Barros, Diógenes Allan Farias 

Medeiros, Douglas Duarte Braga, Ednaldo Pereira dos Santos, José Amelício 

Galdino da Silva, Luiz Silva Bezerra e Michele dos Anjos Silva. Em seguida o 

Presidente justifica a ausência do Vereador Patrício Vilela Amorim por 

motivos de pessoais. Em nome de Deus o Presidente declara aberta a 

sessão. Abrindo os trabalhos o Presidente comunica a todos que a ata da 

sessão passada será lida na próxima sessão, pois a mesma não se 

encontra pronta por motivos de saúde do procurador da casa e consulta 

o plenário para a leitura da ata ser na próxima sessão e todos concordam; 

Em seguida o Presidente apresenta o material de expediente; Passando 

para o 1º Secretário para fazer a leitura do material de expediente; 

Informe do Instituto Brasileiro de Consultoria oferecendo capacitações ao 

setor público; revista RADIS; um ofício 213/2017 que encaminha o projeto 

nº 012/217 a esta casa que substitui o projeto de reajuste dos servidores da 

educação; e o projeto nº 12/2017 que concede reajuste aos vencimentos 

ao cargo de professor; Em seguida o Presidente coloca o material em 

discussão; Nenhum vereador se pronuncia, em seguida o Presidente abre 

espaço para apresentação das preposições; O Vereador Luiz Silva Bezerra 

solicita o livro de protocolo para ter conhecimento de que dia chegou o 

projeto nesta casa; também pede respostas dos seus requerimentos 

enviados a esta casa; Dando continuidade o Presidente passa a palavra a 

Vereadora Michelle dos Anjos Silva que cumprimenta a todos os presentes 

e diz que o Projeto da Educação foi corrigido e com isso não existe, mas 

empecilho para segurar o projeto e pede ao Presidente que o coloque em 

votação, para que o salário já saia com aumento, e aproveita o espaço e 

diz que iria fazer um Pedido de Providência para que fossem varridas as 

ruas do Povoado Agreste, mas obteve a informação que as pessoas que 

faziam a limpeza dos povoados foram exoneradas, e em contato com o 

chefe dos garis a mesma teve conhecimento que eles estão se 

organizando para fazerem um mutirão para resolverem essa questão; O 

Vereador Cícero Roberto Barros diz que queria os profissionais da 

Educação aqui para discutir o projeto para posterior aprovação; Em 

seguida diz que está aguardando o jurídico desta casa para analisarem 

uma maneira de colocar uma emenda para criação do Plano de Cargos 

e Carreira da Saúde, pois o pessoal da saúde o procurou para que a 

câmara crie o plano de cargos e carreia da saúde; O Presidente diz que 

acredita que essa criação deve partir do Poder Executivo mas que 
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analisará com o jurídico como fazer; E com relação a educação esteve 

com alguns professores e mostrou o projeto e os mesmos pediram se 

possível deixar para a semana que vem a votação do mesmo, pois 

estavam participando de uma festa e não puderam analisar para saber se 

dessa vez estava correto, e consulta os colegas vereadores com relação 

de deixar o projeto para a próxima semana; A Vereadora Michelle dos 

Anjos Silva diz que o projeto está esclarecido e não sabe o que a classe 

esta esperando, pois mais uma vez não receberão com aumento e irão 

esperar o retroativo que tem e nem se sabe se irão pagar, e que o projeto 

está muito claro e após aprovação a lei tem que ser cumprida,  o gestor 

não poderá deixar de pagar; O Vereador Luiz Silva Bezerra diz que tem 

professor que acha que quanto mais a situação estiver ruim é melhor, pois 

o projeto esta na casa e pediram para segurar mais;  O Vereador Cícero 

Roberto Barros diz que não custa atender mais uma vez a classe pois quem 

sai ganhando ou perdendo são eles e que é a favor que o projeto seja 

votado na próxima semana; O Presidente passa a palavra para a 

professora Raquel para dar alguns esclarecimentos; A Professora Raquel 

cumprimenta todos presente e diz que o erro do projeto está quando ele 

diz que colocará o piso e não o realinhamento de tabela, e que em 

reunião em Maceió ficou bem claro que não era preciso mudar a tabela 

toda, só iria acrescentar dos outros professores do magistério; Com isso o 

aumento vai passar por mudança de letras e quinquênio. Após uma 

ampla discussão com relação ao projeto de aumento dos professores 

ficou o mesmo para ser apreciado e votado na próxima semana; Não 

havendo mas nenhum orador o Presidente  agradece a presença de 

todos na sessão e Em nome de Deus encerra a sessão; e para Constar eu 

___________ Redator de atas da Câmara Municipal lavrei a presente ata 

que será assinada por mim e pelos vereadores que a aprovam; Sala das 

Sessões da Casa Legislativa Vereador  ___________-_-__, aos 17 de 

novembro de 2017. 


