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ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO

PERÍODO LEGISLATIVO DE 2022.

Ao primeiro dia do mês de abril 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 ausência do
Vereador JOSÉ JOCERLANIO LIMA COUTINHO. 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
apresentado, submetido em votação e aprovado por unanimidade dos
presentes Parecer Favorável ao Projeto de Decreto Legislativo de N®
183/2022 de autoria do Vereador GILDERLANIO LACERDA
CAVALCANTE que concede Título de Cidadão Independenciano a
Valrênia da Silva Girão. Usou a Tribuna o Vereador JOÃO BONFIM para
relatar problemas nas estradas ocasionando a perda de aulas de muitos
alunos. Disse que a máquina está indo fazer o serviço, mas não está
resolvendo. Citou o problema da rota de Monte Sinai a Jatobá, que
entrou em contato com a Secretária, a qual informou que não pode fazer
muita coisa devido a quadra invernosa, mas continua dizendo que é falta
de planejamento, pois ver com tristeza esses problemas que estão
acontecendo hoje e que vêm sendo cobrado há muito tempo. O Vereador
ÍTALO COUTINHO disse que pegaram uma fala que usou para o não
adiamento do projeto para divulgar que não estava ao lado dos
professores, mas quando falou não se referiu ao professor, referiu-se
que era momento de tomar uma decisão, que era de votar a favor ou
contra o projeto; que graças a coragem dos que votaram no projeto os
professores estão recebendo com o aumento. O Vereador NEMESIO
CAVALCANTE disse que diante de tanta celeuma, não tem como deixar
de fazer comparações, pois essa proeza de parcelar escalonado não foi
só do município de Independência, que dos 184 municípios do estado
do Ceam^ápenas 51 pagaram de uma só vez; que foi dito que não houve
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negociação do gestor, mas que participou das negociações e foi
explanado toda a situação, inclusive foi debatido sobre o recurso
anterior, mas o Presidente do Sindicato se levantou e saiu dizendo que
só aceitavam se fosse todo. Na oportunidade fez um relato sobre a
receita do FUNDEB do mês de março que foi menor que as despesas. O
Vereador GILDERLANIO chamou atenção sobre a tragédia que
aconteceu no açude cupim, pedindo para os pais redobrarem os
cuidados com os filhos, pois as previsões para o mês de abril são de
muitas chuvas. Disse que já fez requerimento sobre o conserto da
estrada de Monte Sinai ligando ao município de Crateús, inclusive, as
máquinas estiveram lá, mas o serviço foi de má qualidade, então,
solicitou que seja feito nas estradas um serviço preventivo e bem-feito.
Informou que foi suspensa a inauguração da areninha de Cachoeira do
Fogo devido as chuvas, mas logo-logo será entregue. Espera que
também em breve seja construída uma areninha em Tranqueiras. Sobre
o projeto do piso salarial dos professores, ressaltou que não votou
contrário ao professor, pois o poder que nós temos aqui é de dizer sim
ou não e, se tivéssemos derrubado o projeto nesse ano de 2022 não
voltava mais, aí sim, que seriam prejudicados. Que se o projeto fosse
ilegal a professora Neidinha tinha moral para lhe pedir para não votar,
mas ela não pediu porque não tinha cabimento, porque tem
conhecimento da realidade do município. 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
assinada por quem de direito.
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