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2ª VARA DO TRABALHO DE SOBRAL-CE.

Avenida Lúcia Sabóia, 500, Centro - SOBRAL - CE - CEP: 62010-830

Telefone: (88) 3613.2444 E-mail: varasob02@trt7.jus.br

ATA DE AUDIÊNCIA

Processo: 0000116-71.2020.5.07.0038

reclamante: CLECIANE OLIVEIRA ALBUQUERQUE AGUIAR

Advogado: ROBERTO REBOUCAS DE SOUSA

reclamado: MUNICIPIO DE COREAU/PREFEITURA MUNICIPAL

Advogado: SAMIA PRADO DE CARVALHO

Em 16 de junho de 2020, nesta cidade de Sobral, às 09h00min, estando aberta a audiência
da  2ª  Vara  do  Trabalho  de  Sobral,  realizada  por  meio  de  videoconferência,  através  da
plataforma Meet, fornecida pelo Google, sob a presidência do Exmo(a). Juiz RAIMUNDO DIAS DE
OLIVEIRA NETO, foram, por sua ordem, convidados os litigantes do processo identificado em
epígrafe,  sendo  eles:  CLECIANE  OLIVEIRA  ALBUQUERQUE  AGUIAR,  RECLAMANTE  e
MUNICIPIO DE COREAU/PREFEITURA MUNICIPAL, RECLAMADO(A).

Presente  a  reclamante,  acompanhada  do(a)  advogado(a),  Dr(a).  ROBERTO
REBOUCAS DE SOUSA, OAB nº 34625/CE.

A reclamante CLECIANE OLIVEIRA ALBUQUERQUE AGUIAR, neste ato, informa:
CPF (027.137.873-51).

Presente  a  preposta  do  reclamado,  Sr(a).  KARINA  XIMENES  ALBUQUERQUE,
acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). SAMIA PRADO DE CARVALHO, OAB nº 41125/CE.

O  reclamado  MUNICIPIO  DE  COREAU/PREFEITURA  MUNICIPAL,  neste  ato,
informa: CNPJ (07.598.618/0001-44).

Está participando desta audiência por videoconferência a diretora de secretaria Dra.
Mônica de Araújo Fontes.

TERMO DE CONCILIAÇÃO

O município de Coreaú reconhece o direito da reclamante a sua efetivação no cargo de Agente
Comunitário de Saúde desde 16.06.2020,  observando-se a jornada de 40 horas semanais e  o
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salário próprio dos profissionais agentes comunitários de saúde do município, com as todas as
vantagens inerentes ao exercício do cargo e que estão atualmente vigentes, inclusive o adicional
de  insalubridade,  observando-se  as  disposições  contida  na  Lei  11.350/2006,  devendo  a
reclamada comprovar nos autos no prazo de 15 dias a respectiva efetivação.
A reclamante concorda com a renúncia de valores cobrados na presente ação trabalhista, pelo
período retroativo.
Custas de R$10,64 calculadas sobre o valor de R$534,00, pela reclamante, dispensadas na forma
da lei.
Não há incidência de contribuição previdenciária por se tratar de verbas indenizatórias o valor
da condenação.
Nada mais havendo a providenciar, arquivem-se definitivamente os presentes autos.
A  ata  foi  disponibilizada  em  tempo  real  a  todos  os  que  assistiam  a  audiência  por
videoconferência,  além de ter  sido lida  pelo chefe de audiência  ao final,  e  as  partes  e  seus
advogados  anuíram com o seu teor.
A audiência encerrada às 09h30min.
E, para constar, Francisco Quariguasi da Silva, Chefe de Audiência, lavrei a presente ata, que,
após lida e  achada conforme,  vai  assinada na forma da Lei  n.º  11.419/2006 e Resolução n.º
94/2012, CSJT.

RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA NETO

Juiz do Trabalho

A autenticidade desta ata poderá ser confirmada através de consulta ao site http://pje.trt7.jus.br/documentos,
digitando-se a numeração que se encontra ao final do presente documento.
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