
y  CÂMARA MUNICIPAL DE

INDEPENDÊNCIA
DE UM NOVO TEMPO

ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO

PERÍODO LEGISLATIVO DE 2022.

Aos onze dias do mês de fevereiro 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 e encaminhados às Comissões
competentes os seguintes Projetos: Projeto de Lei N- 725/2022 de
autoria do Vereador CIRO LEOPOLDO COUTINHO que denomina de Rita
Vieira Coutinho, o prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do
município de Independência, edificada a rua Coronel Senhor Pires, 250,
bairro centro, Independência/ce; Projeto de Lei N- 726/2022 de
autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal que dispõe sobre a
reestruturação administrativa da Câmara Municipal de Independência
e; Projeto de Resolução N- 084/2022 de autoria da Mesa Diretora da
Câmara Municipal que regulamenta o § 1- do art. 24 da Lei Orgânica do
município de Independência/CE, e que dispões sobre a concessão de
férias acrescida do terço constitucional aos agentes políticos do
Legislativo Municipal. Em seguida, usou a Tribuna a Vereadora CÁRDIA
COUTINHO para relatar situações vivenciadas tanto no Hospital
Municipal quanto no Posto de Saúde sobre a falta de medicamentos,
solicitando mais respeito com a saúde do município e com os usuários
do sistema de saúde. Na oportunidade, também cobrou com relação ao
rateio dos professores e sobre a questão do piso salarial. O Vereador
JOÃO BONFIM parabenizou a nova Mesa Diretora, desejando que faça
um bom trabalho a frente desta Casa. Solicitou que fosse indicado o líder
do Prefeito, pois já está no quinto ano do atual prefeito e não teve líder
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as mensagens trazidas para esta Casa solicitada pelas comunidades.
Falou sobre a escola de Tranqueiras que está contaminada de Barbeiro
e com a volta as aulas foi preciso uma mãe se dirigir ao Secretário de
Educação para poder resolver. Que desde a gestão passada vem dizendo
da necessidade que se faça uma campanha de Chagas, mas nunca foi
feito. Que a escola está em situação precária, sem condições de acolher
os alunos, pois tem formigueiros dentro da escola, causando
preocupação com a estrutura. Ressaltou que outras escolas também se
encontram em situação precária. Quanto ao piso salarial estabelecido
pelo governo, o município ainda não se posicionou, portanto, se faz
necessário que a gestão venha tomar uma posição. O Vereador CIRO
COUTINHO agradeceu a Deputada Augusta pelo compromisso honrado
em relação ao recurso para passagem molhada, pela instalação e
perfuração de poços. Lamentou com tristeza que o Governador Camilo
Santana está chegando o final do mandato, uma vez que irá concorrer a
vaga no Senado Federal, deixando de honrar o compromisso em relação
a CE 176 no trecho que liga Independência a Tauá e Independência a
Tamboril. Quanto ao piso salarial que aumentou 33,24% a assessoria
orienta que vai ultrapassar o limite de 54%. O Vereador BEZIM
CAVALCANTE pediu aparte para informar que está sendo feito estudo
em relação ao aumento do piso salarial. Com relação as escolas estão
sendo reformadas 5 escolas, sendo: Cachoeira do Fogo, Várzea Grande,
Monte Sinai, Jaburu e Palestina. Que em breve será reformada lapi e
Riacho do Meio. O Vereador GILDERLANIO desejou sucesso a nova
Presidência. Parabenizou o Vereador Ciro pelo trabalho tem
desenvolvido neste município, que possa conseguir mais e mais para o
nosso município. Ressaltou que nós Vereadores que votamos no
Deputado Domingos Neto precisamos conversar com relação a estrada
de recanto a Pedra Lisa que é um desastre, mas eu alertei aqui em
relação aos bueiros. Que a máquina está indo embora por falta de
posição, que está na hora do Deputado Domingos Neto se posicionar em
relação a estrada e o município de Independência. Disse que é uma
vergonha o que veio de sementes para o município, através do programa
hora de plantar. O Vereador CIRO COUTINHO disse que entrou em
contato com o fiscal da estrada da Pedra Lisa, o qual alegou que a
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comunidade não colaborou porque vendia o material muito caro. O
Vereador IVO pediu aparte para informar que esse material não é para
ser doado porque o dinheiro vem para ser comprado. O Vereador JOÃO
BONFIM falou com relação ao asfalto da estra que liga Recanto a Pedra
Lisa num percurso de 6 km, não justifica a empresa dizer que foi o preço
do material, pois, procurasse o material em outo local porque ela ganhou
para executar o serviço. Que desde o início acha que a empresa se
retirou por conta da posição do Deputado. Disse que não há união dos
políticos de Independência para que a CE 176 se torne realidade.
Discordou o Vereador GILDERLANIO porque em Independência existem
2 grupos: situação liderado pelo Valdi e oposição liderado pelo Valterlin
e os dois votam no governador Camilo Santana. Que a CE 176 não sai
porque o Governo Camilo Santana não quer. Sendo confirmado pelo
Vereador CIRO que a culpa é do Governador Camilo Santana. Nada mais
havendo a tratar em nome de Deus o Senhor Presidente declarou

encerrada a sessão e eu, José Armando Bezerra Soares Júnior - 1-

Secretário fiz escrever a presente ata que vai assinada por quem de
direito.
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