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Ata da Sessão Extraordinária convocada para o dia 26 de janeiro de 2017,
pelo Excelentíssimo Presidente Antônio Ademar Alencar Neto, em
atendimento ao Ofício nº 230117/05, oriundo do Senhor Prefeito Municipal
Roger Neves Aguiar, datado de 23 de janeiro de 2017, para deliberação
das seguintes proposições: Projetos de Lei nºs 001, 002 e 003/2017,
datados de 23 de janeiro de 2017.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro, do ano de 2017 (dois mil e
dezessete), às 17h00 (dezessete horas), no Plenário Geraldo Bastos Osterno,
foi realizada a Sessão Extraordinária, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Presidente Antônio Ademar Alencar Neto e secretariada pela Senhora
Primeira Secretária, Socorro Osterno Neves, com o objetivo de deliberar as
seguintes proposições de autoria do Poder Executivo: Projeto de Lei nº
001/2017, de 23 de janeiro de 2017, que autoriza o Chefe do Poder Executivo a
fazer reajustamento salarial a diversas categorias de servidores municipais de
Marco, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 002/2017, de 23 de janeiro
de 2017, que dispõe sobre o reajuste salarial dos Profissionais do Magistério
da Rede Pública Municipal e altera Lei Municipal nº 048/2009, de 17.12.2009 –
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, e dá outras providências; e,
Projeto de Lei nº 003/2017, de 23 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do Art. 37 da
Constituição Federal, e dá outras providências. Estiveram presentes os
seguintes Vereadores: Antônio Ademar Alencar Neto, Presidente; Francisco
Robério Vasconcelos, Vice-Presidente; Socorro Osterno Neves, Primeira
Secretária; Iná Maria Macêdo Osterno, Segunda Secretária; Edilson dos
Santos Vasconcelos; Edmilson Leocádio Sampaio; José Erasmo Ramos
Soares; João Batista Viana; Manuel Fredney Rios; René Osterno Rios; e,
Rusemberg Gomes Guimarães. Constatado quórum regimental, o
Excelentíssimo Senhor Presidente abriu a sessão invocando a proteção e as
bênçãos de Deus sobre os trabalhos desta Casa Legislativa. Em seguida,
solicitou da Senhora Primeira Secretária que proferisse a leitura da ata da
Sessão Extraordinária do dia 25 de janeiro de 2017, que, após lida, feita a
verificação de quórum e constatada a presença da maioria absoluta dos
membros da Câmara, foi submetida, pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, à
discussão e votação do Plenário, sendo aprovada e assinada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente e pela Senhora Primeira Secretária,
Sequenciando, o Excelentíssimo Senhor Presidente, verificando quórum
regimental para dar prosseguimento aos trabalhos, e, inexistindo matérias a
serem lidas no Pequeno Expediente, ordenou à Senhora Primeira Secretária
que desse conhecimento ao Plenário de todas as matérias que seriam
discutidas e deliberadas na Ordem do Dia. Na oportunidade, a Senhora
Primeira Secretária leu as seguintes proposições: Parecer Conjunto Favorável
das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas ao Projeto de Lei nº 001/2017, de 23 de janeiro de 2017,
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oriundo do Poder Executivo, que autoriza o Chefe do Poder Executivo a fazer
reajustamento salarial a diversas categorias de servidores municipais de
Marco, e dá outras providências; Parecer Conjunto Favorável das Comissões
de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas
e Educação, Saúde, Esporte e Assistência Social e da Infância e da Juventude
ao Projeto de Lei nº 002/2017, de 23 de janeiro de 2017, oriundo do Poder
Executivo, que dispõe sobre o reajuste salarial dos Profissionais do Magistério
da Rede Pública Municipal e altera Lei Municipal nº 048/2009, de 17.12.2009 –
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, e dá outras providências; e,
Parecer Conjunto Favorável das Comissões de Legislação, Justiça e Redação
e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao Projeto de Lei nº 003/2017, de
23 de janeiro de 2017, também oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre
a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do Art. 37 da
Constituição Federal, e dá outras providências. Prosseguindo, o Excelentíssimo
Senhor Presidente submeteu as referidas matérias à discussão do Plenário. Na
oportunidade, houve as seguintes discussões: Projeto de Lei n° 001/2017:
Senhor Vereador Joao Batista Viana: Argumentou que o motivo de se votar a
favor da aprovação do Projeto de Lei era o de que ao contrário do que ocorria
em gestões anteriores, em que alguns servidores somente tinham seus salários
com valores iguais ao do salário mínimo por meio de acréscimo oriundo de
abono, sendo, agora, isso não mais ocorreria. Senhor Vereador José Erasmo
Ramos Soares: Parabenizou o Poder Executivo pela iniciativa em dar entrada
na Casa da matéria, já que existiam servidores no Município recebendo menos
de um salário mínimo por mês. Projeto de Lei n° 002/2017: Senhor Vereador
Rusemberg Gomes Guimarães: Quanto à matéria, disse que o reajuste de
que se tratava era determinado por lei que estabelecia para o referido aumento
o percentual de sete inteiros e sessenta e quatro decimais, para professores,
onde acrescentou que em alguns municípios se reajustaria os salários desses
profissionais conforme esse percentual, ao contrário do que propunha o
Município de Marco, por meio do Projeto de Lei, que concedia a esses
profissionais o reajuste de 8% (oito por cento). Mencionou, na oportunidade, o
percentual de aumento a ser concedido à categoria de técnico pedagógico, que
seria de vinte e nove por cento, defendendo que em reunião entre o Secretário
Municipal de Administração, Planejamento e Fianças, a procuradora Geral do
Município e os Vereadores que compunham as Comissões a emitirem
Pareceres sobre o mesmo, se havia explicado que o percentual de aumento a
ser dado aos técnicos se devia a defasagem dos mesmos, por conta de
percentuais insuficientes de aumento concedidos nos últimos oito anos.
Senhor Vereador Joao Batista Viana: Explicando que o Projeto de Lei que
trata do reajuste salarial dos profissionais do magistério dava entrada na Casa
por volta dos meses de maio e junho, em gestões anteriores, elogiou a
Administração atual por ter enviado o Projeto de Lei à Casa em tempo hábil,
acrescentando que a matéria merecia ser aprovada, por conta de que desde o
ano de 2008 a categoria dos técnicos pedagógicos vinha sendo mal
remunerada em relação à de professores. Projeto de Lei 003/2017: Senhor
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Vereador José Erasmo Ramos Soares: Em poucas palavras, explicou que a
matéria tratava de uma precisão constitucional, relatada no Art. 37, da
Constituição Federal, e dizia respeito a contratações feitas somente em casos
excepcionais, exemplificando a substituição de servidores concursados por
tempo determinado, em casos de licenças. Na oportunidade, acrescentou que
cabia, porém, aos Vereadores e aos concursados ainda não chamados para
assumirem seus cargos não deixar que as contratações fossem feitas em
demais casos. Senhor Vereador João Batista Viana: Explicou que os
concursados não seriam lesados com a aprovação do Projeto de Lei, bem
como que o mesmo não tratava da contratação de pessoas para assumir os
lugares dos concursados. Senhor Vereador Rusemberg Gomes Guimarães:
Parabenizou os Vereadores José Erasmo Ramos Soares e João Batista Viana,
pelas explanações acerca da matéria em discussão, acrescentando que o
Projeto de Lei nº 003/2017 somente dava respaldo ao Poder Executivo para
que se contratasse pessoas a fim de suprir carências eventuais; de
emergência. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente submeteu à
deliberação do Plenário os Projetos de Lei nºs 001, 002 e 003, datados de 23
de janeiro de 2017, de autoria do Poder Executivo, com seus respectivos
Pareceres, em processo simbólico (maioria simples) e em um só turno de
votação, que foram aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o
Excelentíssimo Senhor Presidente agradeceu a Deus, pela sua proteção, e,
aos Vereadores, por suas presenças. Em seguida, declarou encerrada a
presente sessão. Para constar, Eu,..____________________, (Socorro
Osterno Neves), Primeira Secretária, lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada, vai assinada por mim e pelo Excelentíssimo Senhor Presidente. Sala
das Sessões, em 26 (vinte e seis) de janeiro de 2017.
Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente:
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária:
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