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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2022.

Aos quatro dias do mês de março 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 constou no EXPEDIENTE, convite para participar de
capacitação em Governança, Planejamento e a nova Lei de Licitações que
acontecerá nos dias 11 e 12 do corrente mês. Em seguida, passou-se a
ORDEM DO DIA, sendo apresentados, submetidos em votação e
aprovados por unanimidade os seguintes Requerimentos; De autoria do
Vereador Ciro Leopoldo Coutinho de N- 003/2022 requerendo que seja
encaminhado solicitação a Deputada Augusta Brito no sentido de
interceder junto ao Governo do Estado na liberação de recursos para
que seja asfaltada a CE-176 que liga Independência/Tauá e
Independência/Tamboril; N- 004 e 005/2022 subscrito pelos
Vereadores João Edeltrudes Soares Neto, José Jocerlanio Lima Coutinho,
Raimundo Ivo Vieira e Wesley Cárdia Lima Coutinho requerendo que
seja encaminhado a Secretária de Educação do Estado pedido de
providências para a reforma/ampliação da escola do Distrito de
Tranqueira e; ao Governo do Estado solicitando a implantação do B P
Raio nesta cidade. Usou a Tribuna a Vereadora CÁRDIA para trazer
reivindicação das pessoas que representa sobre a contratação de
profissionais específico na área da saúde, pois até então, não está
disponível e existe a necessidade de as pessoas estarem sendo
atendidas. Fez também reclamação a respeito do transporte escolar que
faz a rota de Juazeiro a Ematuba, nessa semana esse carro só trafegou
na segunda-feira. O Vereador DEDÉ COUTINHO pediu aparte para
também fazer observação em relação a saúde, que um Senhor com
problemas de saúde foi deixar a documentação na Secretaria de Saúde
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para colocar no sistema para fazer um procedimento e com três meses
depois que foi procurar ainda não tinha sido colocado no sistema.
Continuando a Vereadora CÁRDIA falou com relação a demanda de
Independência para Policlínica, que segundo informações, não está
chegando e, por fim, não poderia deixar de mencionar a proposta
abusiva do Prefeito para com o piso salarial dos professores, pois o
aumento de 33% que é de direito o Prefeito só quer pagar a partir de
novembro, que é inadmissível vocês estarem concordando, já não basta
a questão do rateio que não foi feito e agora uma proposta dessa. A
categoria não está aceitando. O Vereador JOÃO BONFIM reforçou as
palavras da Vereadora CÁRDIA e disse que pessoas suspeitas de C.A e
outras que necessitam de atenção especial antes a demanda era enviada
para Fortaleza e agora estão enviando para Sobral. Relator também um
caso da pessoa que foi deixar documento na Secretaria com problemas
de saúde grave e três meses depois quando foi procurar para pegar o
número do protocolo para dar entrada na justiça a fim de agilizar o
atendimento, infelizmente o nome da pessoa ainda não estava no
sistema. Que deixa a sua indignação com a falta de responsabilidade.
Também relatou sobre ultrassons atrasadas de gestantes. Falou sobre a
operação tapa buraco na região de Tranqueiras que o serviço é muito
paliativo, muito falho. O Vereador IVO VIEIRA pediu aparte para relatar
sobre uma apreensão de uma bicicleta pelos guardas municipais e que
está sendo cobrado R$ 150,00 para que a bicicleta seja retirada.
Perguntou em que lei foi fundamentada essa apreensão. Continuando o
Vereador JOÃO BONFIM falou referente ao piso salarial que algumas
pessoas acham que a culpa é dos Vereadores, mas entende que, quando
essa proposta chegar nesta casa e votar a favor ou contra aí sim
passamos a ter responsabilidade. O Vereador DEDÉ COUTINHO disse
que agente ver a gestão sempre se propagando, mas esse dinheiro é
federal, que esse repasse é federal. Inclusive o município de Parambu
deu 35% de aumento. O Vereador JOÃO BONFIM ressaltou que a culpa
da folha inchada é da gestão que não respeitou o concurso que tinha sido
feito, colocando um em cima do outro. A Vereadora CÁRDIA pediu
aparte para ressaltar que a Lei Federal é obrigatória, tem que ser
aplicada, não foi tão bonito aumentar 100% o salário dos Secretários
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porque também nào aplica o piso dos professores? O Presidente Bezaliel
ressaltou que não podemos nos manifestar se não chegou nenhum
projeto nesta Casa. Que já houve reunião com técnico que mostrou por
A + B que não tem condições de dar todo de uma vez, então, a proposta
foi 10 + 10 + 13,3. Na oportunidade, sugeriu, enquanto Câmara, para
escutarmos os dois lados: do município dizendo que não tem condições
e; do Sindicato dizendo que tem, a fim de podermos nos posicionar. Que
todos sabemos da dificuldade do município de pagar a sua folha de
servidores, que temos 300 servidores a mais do que o município precisa,
portanto, o município é super sacrificado com a folha, mas não podemos
dizer que não tem condições porque nào vimos os dados. O Vereador
JOÃO BONFIM disse que de certa forma vem ouvindo os dois lados.
Pediu que os servidores pelo menos participem de uma assembléia, pois
não estão brigando pelos direitos deles. Essa exposição é fundamentai
para tomarmos uma posição. O Vereador CIRO COUTINHO ressaltou que
o Prefeito tem interesse de pagar o piso salarial logo, que vai entrar em
acordo com os professores. Fez repudiou ao Governo do Estado do Ceará
de tirar a central de Fortaleza, que hoje só temos direito de marcação de
procedimentos em Sobral. Explicou que quando os procedimentos são
colocados no sistema não depende mais do município, agora se não
estão colocando a falha é daqui. Informou que o Deputado Carlos Felipe
colocou em pauta na Assembléia a solicitação da estrada CE-176 e da
reforma da escola de Tranqueiras. O Vereador BEZIM CAVALCANTE
pediu aparte para socializar que a questão do piso dos professores é
fato, é lei, que o Prefeito já mandou 3 propostas para o Sindicato, o qual
não aceitou e vai apresentar a contraproposta. Quanto a questão de a
pessoa deixar de colocar o nome no sistema não acredita. Referente a
apreensão da bicicleta a pessoa estava empinando na praça, que não
existe a questão da multa, mas a CITRAN só entrega ao responsável. O
Vereador ÍTALO COUTINHO pediu para procurarmos debater mais os
assuntos e filtrar mais as denúncias. Com relação aos professores vamos
procurar estudar os dois lados. Disse que não concorda quando diz
"proposta abusiva", pois abusivo é dá aumento e no final do mês o
servidor não receber seu salário. O Vereador JOÃO BONFIM ressaltou
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que não trouxe disse-me-disse em relação ao sistema do município, que
não fala com maldade; que a saúde tem que ter uma atenção especial
com quem está precisando de tratamento, pois é uma perversidade com
a pessoa que há três meses nem o nome foi colocado no sistema. O
Vereador DEDE COUTINHO também ressaltou que também não trouxe
mentira que confirmou que a pessoa não tinha prontuário. O Vereador
CIRO finalizou reforçando que o sistema de saúde em geral é precário e
que agora é que vamos sofrer com a mudança do sistema para Sobral.
Nada mais havendo a tratar em nome de Deus o Senhor Presidente

declarou encerrada a sessão e eu, ítalo Coutinho Machado - Secretário
fiz escrever a presente ata que vai assinada por quem de direito.
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