Câmara Municipal de Aurora
Rua: Dr. Guedes Martins, S/N, Bairro Araça - Aurora-CE
CNPJ: 12.483.558/0001-54 | CEP: 63.360-000

ATA DA 01ª (PRIMEIRA) SESSÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LEGISLATURA (2021 2024) - 1ª PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021

Aos 18 (dezoito) dias do mês de Fevereiro do ano de 2021 (dois mil e vinte um), na Sede do Poder
Legislativo Municipal, teve inicio a Primeira Audiência Publica da Câmara Municipal de AuroraCe. Presidida pela Exma. Sra. Yanne Marina Leite de Oliveira, Presidenta da referida Casa,
mediada pelo Assessor Administrativo Parlamentar da Câmara Jotta Santos. A Audiência, contou
com a presença das seguintes pessoas: Raquel Leite Torquato Grangeiro, João Paulo Santos,
Felippe José Fernandes França, Anna V ytória Gonçalves Landim, Edilson Tavares de Sousa, Kayon
Lucas Gonçalves Landim, Maria Carmélia Pinto Gonçalves, Mequeias Gomes Santos Medeiros,
Tebson Maciel Vieira, Maria Josislandia de A. Rangel, Herbert Moreira Gonçalves (Câmara).
Yanne Marina Leite Oliveira, Lucimar Bernardo Fernandes, Osasco de Souza Gonçalves, Daniel
Gustavo Brasileiro Maciel, Cicero Evangelista Lopes, Sebastiana Maria da Assunção Neta, Antonio
Wilton dos Santos, José Aderlânio Macedo, Francisco Pereira Sales (Vereadores). Francisco
Tavares de O. Neto, José Adriano de Souza, Jaqueline dos Santos Dias, Anderson Fernandes dos
Santos (Sociedade Civil). Janiere Maciel Mendes (Enfermeiros). José Ricardo Ferreira Brito (Tec.
em Enfermagem). Cícera Maria de Oliveira Silva (Serviços Gerais). Manoel Gregório do Amaral
(Prefeitura). Gustavo Esmeraldo (Dentistas). Deyvid Duarte Coelho (Secretário de Saúde).
Samya Flavya Nascimento Macedo (Agente Administrativo). José Airton Barbosa (Motorista).
Marcone Tavares de Luna (Prefeito). O Assessor deu inicio os trabalhos explicando as regras do
Debate, como se daria as perguntas e as respostas. Em seguida houve a composição da mesa, após
foi solicitado que todos ficassem de pé para ouvir o Hino Nacional Brasileiro e posterior os Hinos
de Aurora. Após os hinos a Presidenta agradeceu a presença de todos que estavam presentes e aos
que atenderam o convite de estar ali, em um momento democrático único, para a história do
Município. A Presidenta ainda deu um breve resumo sobre o projeto 0003/2021 sobre o Programa
Previne Brasil e a razão da Audiência está acontecendo, deixando assim cientes todos os presentes
do que se tratava a reunião e abrindo oficialmente a Sessão. A Presidenta passou a palavra para o
mediador para que a leitura do Projeto fosse feito, a fala foi passada para o Prefeito Marcone
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Tavares de Luna, que no uso de suas atribuições cumprimentou a todos e a todas e deu seguimento
a sua fala: “Boa noite a todos, boa noite Presidente Marina, vereadoras e vereadores, servidores
públicos de Aurora, internautas que nos acompanha pelas redes sociais, estamos encaminhando um
projeto do Previne Brasil para essa Casa, esse projeto, foi desenvolvido pela nossa Assessoria
Jurídica, junto com a Direção da Secretaria de Saúde, e ele é um projeto técnico, por isso
V ereadora, que não foi discutido lá, e foram feitas pesquisas inclusive do projeto antigo que tinha
sido aprovado nessa Casa, não foi PMAC, que também se tratava de uma gratificação, de uma
bonificação por desempenho para os profissionais de saúde, e esse projeto aqui técnico observou o
desempenho de cada profissional de saúde dentro da UBS, dentro da equipe Saúde da Família, por
isso que chegamos a esses percentuais”. Só destacando aqui que a proposta inicial do Município é
45% para o Servidor e 55% para o Município. O Prefeito continuou a sua fala dizendo: “É nesta
casa, no Poder Legislativo, que se tem oportunidade de se discutir, e ainda mais do que isso dos
Servidores da Saúde participar desta discussão, isso também é uma forma de se sentir representado,
eu estou Prefeito da cidade, mas eu me sinto Servidor do Município, estou aqui para discutir com
vocês, para ver os pontos e sair daqui hoje com entendimento, e o que essa Audiência decidir a
Câmara aprovar aqui hoje, estará decidido”. Em seguida a presidenta determinou que as Classes
juntamente com os seus representantes, fizessem uso da palavra. Representando a Classe dos
Enfermeiros, a primeira a falar foi a Dra. Janiere Maciel Mendes que fez uso da palavra apontou os
pontos de discordância existentes no Projeto, Artigos, Parágrafos e Incisos que a classe não
concorda, discorreu também sobre os direitos que a classe tem e que devem ser assegurados. Em
seguida, foi a vez do Senhor José Ricardo Ferreira Brito, representando os Técnicos de enfermagem
que após cumprimentar a todos, deu inicio a sua fala abordando a questão da gratificação por metas
alcançadas, e mostrou a tristeza dos Técnicos de Enfermagem por eles terem 04 indicadores e
estarem no mesmo patamar dos Auxiliares de Saúde Bucal com apenas um indicador. Apresentou
ainda a insatisfação em o NASF participar do processo de gratificação, uma vez que eles não são
cobrados por nenhum indicador. Apontou ainda que a Classe não entende como justo que o
Município fique com 55% do recurso e 45% restantes sejam para divisão entre as Classes. Outra
proposta defendendo o interesse das classes, é de 60% para os Servidores, e 40% para o Município.
José Ricardo aponta ainda uma desigualdade em colocar os profissionais de nível técnico, no
mesmo patamar dos de nível médio, uma vez que eles são médio técnico, então, não estão no
mesmo patamar segundo ele. E discorreu da seguinte forma a distribuição segundo as categorias: a
idéia que a gente tem é a seguinte: 39% para Enfermeiros, 24% para técnicos de enfermagem, 13%
para o Médicos, 13% para Dentistas, 5% para Auxiliares de Saúde Bucal, 3% Auxiliar Serviços
Gerais e Agente Administrativo e 3% para Coordenação. E na questão da coordenação e dos
Agentes Administrativos e Auxiliares se caso fosse seguido a questão da porcentagem, a Prefeitura
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aumentaria administrativos e auxiliares como está na Lei 2979, Art. 12º, diz que para participar do
Prêmio Brasil é necessário cadastro no CNA e a gente sabe que a gente não está ativo e auxiliares.
Em seguida foi chamada a Tribuna, representando a Classe dos Agentes Administrativos a Sra.
Samya Flavya Nascimento Macêdo, que defendendo os interesses de sua Classe argumentou:
Entende o posicionamento do Técnico Ricardo, mais se manifestou contrario a porcentagem
proposta de 3%. Alegou que: SUS para ser monitorado, tem que ter o Agente Administrativo,
entende que a classe dos Técnicos tem 04 indicadores, a dos Enfermeiros tem 07 e os Dentista 01
indicador, mas, para que tudo ocorra, tem que ter o Agente Administrativo a frente. O computador
não digita sozinho, quem faz todo o acompanhamento e todo o monitoramento é o Agente
Administrativo, então tudo que foi reivindicado, é a mesma questão de sua Classe. Enfatizou que a
porcentagem proposta, desvaloriza a classe dos Agentes e Auxiliares. O V ereador Cícero de
Nequinho, pediu uso da palavra e disse: “Eu concordo com Samya, porque o Agente
Administrativo e Auxiliar de serviço, estão em desvalorização de suas atividades e se o projeto vier
assim eu voto contra”. Após a fala do V ereador, o mediador conduziu a fala para o Secretário de
Saúde Municipal o Sr. Deyvid Duarte Coelho, que cumprimentou a todos e a todas e deu
seguimento a sua fala. Dizendo que está participando do debate com os Profissionais de Saúde é
uma honra, e que ficou feliz com a convocação da Presidenta, se dispôs a responder qualquer
dúvida quanto aos serviços prestados pela Saúde, não só aos profissionais, mas, a população
primeiramente. Falado dos profissionais do NAAF, eles não participam de imediato, o Secretário
diz estar estudando uma forma de contemplar e avaliar os certificadores. Falou sobre os
indicadores: Mostrou que são 21, que era o antigo PMAQ, e que vão ser intercalados
gradativamente anualmente 2021 agora 7, 2022 serão 14 e assim subseqüentemente ate os 21
indicadores. Disse ainda que, esse benefício do Previne Brasil tem um repasse de 84 mil, o Previne
Brasil, é um programa de financiamento da Atenção Básica, que atende a portaria nº 172/2020, de
31 de Janeiro de 2020. Disse também que o intuito do programa é fazer a manutenção de
municípios. O Ministério da Saúde, achou que alguns Municípios estavam recebendo um valor
elevado, Aurora citada nesta portaria então diferente dos outros municípios, teve a diminuição de
repasse, tendo aumento enquanto a gente recebia de incentivo do PMAC de aproximadamente
1.000 reais, segundo o Secretário que continuou dizendo que, hoje o que o Município recebe por
PSF, por família é 3.225,00 x 12 PSFS, dar um valor de 28.300 reais é um valor mínimo.
Implantado até atingir os 21, esse valor vai ser aumentado gradativamente. Estou à disposição aqui
para esclarecimentos. Em seguida o Prefeito Municipal pediu uso da palavra e disse: “A fala sobre
as punições, porque essas medidas aqui, são para aumentar a freqüência dos profissionais no seu
local de trabalho, quando descreve sobre o recebimento do incentivo, nos seguintes casos: férias
por período superior a 15 dias, eu acho que esses pontos todos podem ser revistos, discutindo e
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procurando ajuda, nós pesquisamos e de todas as cidades que já aprovaram o Previne Brasil,
nenhuma recebe menos do que 51% do valor que é 50 + 1, que diz que o recurso são divididos em
duas partes, uma parte fica com Município, outra com aos profissionais. Colocamos 55/45,
podemos rever isso, encontrar a melhor forma, isso aqui pode ser revisto as porcentagens, podendo
ficar no mínimo 50,01%, o Município é quem fica com todo o custo, dos materiais, toda estrutura
para que seja possível atingir os indicadores”. O Prefeito discordou do proposto pelos Técnicos:
“Discordando aqui da proposta de 60/40, mas que fosse no mínimo 50% estamos aqui buscando
fazer a coisa mais justa possível, mas, dentro da legalidade em relação aos profissionais”.
Posicionou-se contra qualquer proposta que exclui profissional, disse que: “A nossa intenção aqui
era colocasse os ACS, mas não é possível, queríamos envolver todos que fazem as UBS, todos são
importantes, essa é a oportunidade que nós temos para que chegar a um consenso, precisava que
todos tivessem presentes, que tivessem se apresentado, pois a nossa intenção é não deixar ninguém
ser excluído, precisamos flexibilidade em relação ao artigo 9º”. A V ereadora Tânia pediu a palavra,
concordou com o Prefeito sobre os gastos, mais se posicionou a favor dos Servidores, defendendo
uma maior porcentagem do repasse para eles. O Prefeito confirmou a sua fala anterior reafirmando
que é de acordo desde que o Município não fique com menos de 50%. O V ereador Osasco fez uso
da palavra saudando a todos em nome do Prefeito Municipal, disse que estão ali para não ser feito
injustiça. O V ereador deixou claro que Câmara está a dias discutindo esse assunto, e passou a fala a
V ereadora nininha que alem de V ereadora, é Presidenta do Sindicato. A V ereadora, cumprimentou
a todos e a todas, cumprimentou o Senhor Prefeito Municipal, agradecer a presença do Secretário
de Saúde David e demais servidores. “Discutindo aqui o Projeto Previne Brasil, substituindo
PMAC já é uma luta antiga, David lembra muito bem e os servidores aqui presente quando falaram
que o Auxiliar de Serviço, Agente Administrativo, eu lembrei logo da nossa luta no ano de 2017
discutindo temática para incluir essas duas categorias. Quando o Projeto chegou aqui na Câmara,
no primeiro momento foi para repassar para as comissões, chegou reivindicações e aqui na Câmara
como o Prefeito falou, é o local onde a gente realmente deve abrir essas discussões. Um dos pontos
que a gente observou, que daria sim, para recalcular isso, deixando todos os profissionais
contemplados, levando em consideração que os indicadores vão crescendo ano pós ano, e os seus
valores também, assim sendo, devemos chegar num consenso para não termos que ano que vem
estar aqui de novo para inserir novos indicadores. Como o próprio Prefeito falou isso está fácil de
ser resolvido. Eu queria ouvir de David se haveria essa possibilidade, se o que eu tô falando se
encaixa, se a gente baixar um pouco dessas porcentagens, eu acredito aqui que eu fiz uns rabiscos
aqui, não tem esse prejuízo porque vai ser dividido do valor maior. O Secretário concordou com a
V ereadora, que sobre o rateio em cima do valor Global, seria a melhor forma para contemplar todos
os servidores, sem excluir nenhuma Classe. O V ereador Aderlânio pediu uso da palavra,
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Cumprimentou a todos e a todas e seguiu sua fala dizendo que é contra a exclusão de qualquer
Classe, propôs um rateio de 47% para o Município e 53 para o Servidor, alegando que assim que
era feito na Gestão passada, findou suas palavras pedindo ao Prefeito que visse com bons olhos. O
próximo a fazer uso da palavra foi o V ereador Gerismar Pereira, que cumprimentando a todos e
todas, discorreu sua fala partindo do Art. 9º, sobre os direitos adquirido, e propôs mudanças na
redação do texto. Se colocou contra a exclusão de qualquer Servidor. Defendeu a divisão em partes
iguais 50% para o Município e 50% para o Servidor, findando sua fala, dizendo que assim todos
ganham. Em seguida foi a vez do V ereador Brasa, que cumprimentando todos os presentes deu
seguimento a sua fala, se colocando contra a exclusão de qualquer Classe dos Servidores da Saúde.
Defendeu um rateio de 47% para o Município e 53 para o Servidor, alegando que na Gestão
passada, esse direito assim foi assegurado. Terminou sua fala pedindo ao Prefeito que visse essa
ponderação com bons olhos. O V ereador Daniel Gustavo fez uso da palavra logo em seguida,
cumprimentando a todos os presentes e se posicionando contra a exclusão de qualquer Servidor e a
favor da proposta de 50/50. Em Seguida foi a vez de fazer uso da palavra a Presidenta que buscou
por sua vez o caminhos do dialogo e do bom relacionamento, foi também como todos os
vereadores, contra a exclusão de qualquer Classe, e a favor da divisão em partes iguais 50% para o
Município e 50% para o Servidor, e que a divisão dos Servidores, seja feita de forma que nenhuma
classe seja prejudicada. Decidiu-se pois que uma comissão se reuniria por alguns minutos para
decidir sobre as porcentagens. Enquanto isso, foi lido em Plenário, um texto, intitulado, “Cada qual
com a sua ignorância” interpretado por Francisco de Oliveira Neto. Após a leitura do Texto, veio a
decisão da comissão sobre as porcentagens dos Servidores. Onde foi lavrado um termo de acordo
entre Servidores e Poder Executivo, Ficando acordo da seguinte forma: Termo de Acordo em
Audiência Pública: Em Audiência Pública realizada no dia 18/02/2021, na Câmara Municipal, com
a presença dos V ereadores, Prefeito Constitucional, Secretário de Saúde, e Representes dos
Servidores Públicos Municipais da Área de Saúde de Aurora-CE, foi deliberado por todos e
proposto nova divisão da porcentagem descriminada no art. 5º Projeto de Lei do Executivo nº
0003/2021 que DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO V ARIÁVEL POR
DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE
AURORA E ADOTA OUTRAS PREVIDENCIAS, acordando os Representantes dos Servidores
Municipais de Saúde e o Poder Executivo que o repasse do Ministério da Saúde será dividido entre
50% (cinquenta por cento) para a Secretaria Municipal de Saúde e 50% (cinquenta por cento) será
destinado ao pagamento de gratificação por desempenho do Programa Previne Brasil, entre
profissionais da equipe de saúde nos percentuais rateados em: de 39% (trinta e nove por cento) para
enfermeiros, 23% (vinte e três por cento) técnico de enfermagem, 10% (dez por cento) para
médicos, 10% (dez por cento) para odontólogos, 5% (cinco por cento) para técnico de saúde bucal,
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6% (seis por cento) para agentes administrativos, 4% (quatro por cento) auxiliar de serviços gerais,
3% (cinco por cento) para os profissionais responsáveis pela coordenação, e vinculados ao NASF.
No art. 9º do mesmo projeto de Lei foi acordado a exclusão da redação dos incisos I, e III, alterar o
inciso II para ser proporcional aos dias trabalhados. E sendo assim, depois de lido e achado
conforme pelos Acordantes, foi por eles assinado pelas partes. Assinaram o termo os seguintes
representantes: Y ANNE MARINA LEITE OLIVEIRA Presidenta da Câmara Municipal,
LUCIMAR BERNARDO FERNANDES Vice-Presidente da Câmara, SEBASTIANA MARIA DA
ASSUNÇÃO NETA V ereadora, JANIERE MACIEL MENDES Representante dos Enfermeiros,
GUSTA VO GONÇALVES ESMERALDO Representante dos Odontólogos, SAMY A FLÁVY A
NASCIMENTO MACEDO Representante dos Agentes Administrativos, JOSÉ RICARDO
FERREIRA BRITO Representante dos Tec. em Enfermagem, CICERA MARIA DE OLIVEIRA
SILV A Representante dos Aux. de Serviços Gerais. Sendo assim, depois de lido assinado pelas
partes. A Presidenta agradeceu pela presença de todos e pelas informações, e não tendo mais nada a
tratar encerrou a Audiência. Eu Antônio Wilton dos Santos, lavrei a presente Ata que lida e achada
conforme, vai assinada por quem de direito.
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