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ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO

PERÍODO LEGISLATIVO DE 2022.

Aos oito dias 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 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 apresentado e encaminhado às Comissões
competentes os Projetos de Lei de N-s: 730/2022 que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício
financeiro de 2023 e; 731/2022 que dispõe sobre a campanha especial
de regularização tributária e arrecadação (ACERTA) 2022, ambos de
autoria do Poder Executivo Municipal. Logo após, foi apresentado
PARECER sobre as Contas de Governo do exercício financeiro de 2016,

de responsabilidade do ex-prefeito Luiz Valterlin Coutinho, Processo
N- 32728/2018-8. As Comissões exararam Parecer de forma
DESFAVORÁVEL a aprovação da Prestação de Contas de Governo do
Município de Independência-CE, exercício de 2016, desacompanhando
o Parecer expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE. O
Presidente Bezaliel informou que o ex-prefeito foi notificado a
apresentar defesa, tanto por escrito, quando o processo se encontrava
em análise nas Comissões, quanto oralmente na Sessão de julgamento,
tudo em conformidade com o que preceitua o Regimento Interno desta
Casa, mas até o presente momento não compareceu, portanto, abriu a
discussão aos Senhores Vereadores e, não havendo nenhuma

manifestação foi submetido em votação o Parecer Desfavorável
emitido Pelas Comissões de Constituição , Justiça e Redação e Finanças
e Orçamento, obtendo o seguinte resultado: 06 (seis) votos a favor do
Parecer das Comissões, sendo dos Vereadores: ANTONIO ÍTALO
COUTINHO MACHADO, FRANCISCO NEMESIO CAVALCANTE,
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ALEXSANDRO BEZERRA PACÍFICO, CIRO LEOPOLDO COUTINHO, JOSÉ
ARMANDO BEZERRA SOARES JÚNIOR e GILDERLANIO LACERDA
CAVALCANTE e 04 [quatro) votos contrários ao Parecer das Comissões,
sendo dos Vereadores: JOSÉ JOCERLÂNIO LIMA COUTINHO, JOÃO
EDELTRUDES SOARES NETO, RAIMUNDO IVO VIEIRA e WESLEY

CÁRDIA LIMA COUTINHO. Em seguida, o Presidente declarou rejeitado
o Parecer das Comissões por não atingir o quorum de 2/3 como
determina o § 1- do Art. 80 da Lei Orgânica Municipal. Ficando mantido
o Parecer Favorável, com ressalvas do Tribunal de Contas do Estado do

Ceará - TCE. Usou a Tribuna o Vereador JOÃO BONFIM para informar
que está trazendo para esta Casa, demanda não é recado e, mais uma vez
traz reivindicação sobre o Ginásio de Tranqueiras que voltou a servir de
abrigo para os animais e o matagal tomou de conta, mas o mais
agravante é que chegou para fiscalizar e não tinha nenhum coordenador
e nenhum funcionário responsável com quem falar, mas mesmo assim,
fez a fiscalização porque é seu direito, porém, entendeu que lá não tem
nenhum comando. Falou sobre as críticas que estão sofrendo em relação
a votação do piso salarial dos professores, que votamos baseado na Lei
Federal e na explicação do Presidente da APROFI. Pediu para haver o
respeito na opinião dos outros. O Vereador CIRO COUTINHO informou
sobre a absolvição de dois processos que tinha por perseguição. Falou
sobre as postagens nas redes sociais denegrido a imagem de
Vereadores, como a professora Gardênia, mas na gestão anterior houve
greve por causa de salário atrasado e ela se acovardou porque tinha uma
nomeação; que a colega Vereadora também fez coisa errada na gestão
passada, assim como o ex-prefeito, que fica batendo palmas nas redes
sociais, mas mandou projetos desastrosos, como para acabar com o
desconto da contribuição sindical; que deveria ver a sua gestão
desastrada, tanto que as urnas lhe negaram retornar. Falou sobre a
reforma de várias escolas que estão sendo concluídas, dá inauguração
de várias areninhas, das estradas que estão sendo recuperadas, mas isso
ninguém vem a tribuna para dizer, só dizem o que está errado. A
Vereadora CÁRDIA se reportou a sessão anterior para informar que
esteve pouco mais de um ano como Secretária de Educação na gestão do
Prefeito Valterlin e que não enfrentou momento grevista porque o piso
salarial do professor era implantado através de Decreto. Disse que errou
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quando esteve Secretária, mas nem por isso vai concordar com os erros.
Ressaltou que não fez requerimento para ser votado porque
aparentemente sabemos como são os votos, que requereu não foi para
causar transtorno, mas porque o Presidente se mostrou sensível a
negociação com a categoria e o Prefeito. Reforçando que votou contra o
projeto porque veio de forma escalonado. Parabenizou o Presidente
Bezaliel pela sua postura diante da causa. O Vereador JOÃO pediu aparte
para se solidarizar com as palavras da Vereadora Cárdia, ressaltando
que muitos estão insatisfeitos pela falta dos R$ 700,00 que deixou de
acrescentar. Também parabenizou a postura do Presidente Bezaliel a
frente desta Casa. Para finalizar a Vereadora Cárdia perguntou onde foi
que errou quando colocou requerimento e quando votou contra o
projeto? Disse que não responde processo por improbidade
administrativa. Esclareceu que por dois fatos que vívenciou foi ofendida:
de estar Secretária de Educação e do seu voto contra o projeto. O
Vereador BEZIM CAVALCANTE informou sobre a questão do Ginásio de
Tranqueiras que foram os motoristas que abriram para fazer retorno,
mas vai ser consertado, quanto ao coordenador deve ter se ausentado
por necessidade. Já referente ao piso salarial acha que essa é uma
matéria vencida, mas reforçou que o parcelamento não depende da
gente, que o Prefeito obedeceu aos critérios das assessorias. Com a
aprovação do projeto muitos receberam mais de R$ 600,00, portanto,
nós votamos a favor dos professores. O Vereador ALEX PACÍFICO
reforçou que não fomos contra os professores, votamos com
embasamento nos dados mostrados pela assessoria contábil e jurídica
de que a gestão não podia pagar de uma vez só. Que devemos respeitar
o voto de cada um porque o voto é democrático. O Presidente reforçou
que essa é uma casa de debates e que é natural acontecer, agora não
admite a falta de respeito para com os Vereadores nem como pessoa,
nem como mandatário. 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
luem de direito.
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