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INDEPENDÊNCIA
DE UM NOVO TEMPO

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO

PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DE 2022.

Aos seis dias do mês de maio 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 ALEXSANDRO BEZERRA PACÍFICO. A seguir, foi lida e
aprovada, sem discussão, a ata da sessão anterior. Logo após, o
Presidente comunicou no EXPEDIENTE o recebimento das Contas de

Governo da Prefeitura Municipal de Independência, exercício financeiro
de 2014, de responsabilidade do Senhor Luiz Valterlin Coutinho,
informando que o TCE emitiu Parecer Prévio Desfavorável à aprovação
das referidas contas. A seguir, passou-se a ORDEM DO DIA, sendo
apresentados, submetidos em votação e aprovados por unanimidades
os seguintes Requerimentos: de autoria do Vereador RAIMUNDO IVO
VIEIRA de N- 012/2022 que requer o aterramento da estrada que liga
as comunidades de Canto Alegra a Catingueiro, neste município e; de
autoria do Vereador FRANCISCO NEMESIO CAVALCANTE de N^

013/2022 que requer a construção de uma Areninha na comunidade de
Mundo Novo, neste município . Também foi aprovado por unanimidade
PARECER FAVORÁVEL ao Projeto de Lei N- 730/2022 de autoria do
Poder Executivo Municipal que dispõe sobre as Diretrizes para
elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2023. Em seguida o
Presidente registrou o aniversário do Vereador jÚNlOR desejando tudo
de melhor para a sua vida. Disse que tomou conhecimento de Decreto
da lavra da Governadora do Estado do Ceará regulamentando a Lei de
2005 que trata sobre paredões de som; que devido a ampla divulgação
desse Decreto nota-se uma preocupação por parte dessas pessoas, tanto
que lotaram esta Casa, porque o Decreto foi bastante rigoroso, muito
embora, muitos itens é de competência do município, então, sugeriu que
o Prefeito formasse uma comissão para fazer a regulamentação da Lei
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n- 13.000 de 2005, Informou que a competência sobre essa
regulamentação não é da Câmara porque é regulamentada através de
Decreto, mas nada impede de levarmos as reivindicações de vocês ao
Executivo. Em seguida abriu espação para o representante da categoria
para as considerações sobre o assunto, usando a palavra o Erasmo
Cantor que ressaltou a importância desse trabalho do som automotivo,
o qual gera vários empregos, reivindicando espaços para realização
desse trabalho e pedindo apoio desta casa para essa causa. Enfatizando
que "som automotivo não á crime". Também usou a palavra o Jaílson
para pedir apoio desta Casa. O Vereador JOÃO BONFIM informou sobre
abaixo-assinada com mais de 100 assinaturas para ser levada a gestão
dizendo o que a classe quer: que não é som para faze baderna e
perturbar o sossego alheio. Já que o Decreto deixa abertura para o gestor
regulamentar, pediu para ver com bons olhos essa questão. O Vereador
IVO VIEIRA disse que o Decreto gera grandes prejuízos as pessoas que
trabalham com carro de som, pois é o emprego deles. O Vereador BEZIM
CAVALCANTE ressaltou que permanecendo da forma que está não
prejudica ninguém. Informou que disse ao Prefeito dessa manifestação
e pediu que junto a procuradoria visse o que pode fazer por essas
pessoas. Que podem contar com o nosso apoio. O Vereador ÍTALO
COUTINHO se colocou a favor desse trabalho do som automotivo, que
desde que não perturbe o sossego alheio, pode contar com o nosso
apoio. A Vereadora CÁRDIA lamentou a forma que o Decreto está
impondo, mas sai confiante que o município vai regulamentar da melhor
forma possível, dentro dos critérios. O Vereador JÚNIOR parabenizou a
luta da categoria, se comprometendo de levar as reivindicações para que
seja feito o melhor, sem infringir a Lei. O Vereador GILDERLANIO
CAVALCANTE disse que se surpreendeu com o Decreto da Governadora
porque eventos sem som não tem nenhum sentido. Que vamos trabalhar
para fazer o Decreto sem prejudicar vocês. O Vereador DEDÉ COUTINHO
reforçou as palavras do Vereador GILDERLANIO, que evento sem som
automotivo não tem quem fique. Disse que com certeza logo vai ser
resolvido sem prejudicar vocês. O Presidente BEZALIEL reforçou que
todos são favoráveis a permanência do direito de trabalhar. Que acha
que o decreto não altera muito o que já vinha sendo praticado, porém,
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acredita que vale apena acompanhar. Colocou a Câmara a disposição.
Usou a Tribuna o Vereador IVO VIEIRA para reforçar que não é só o som
automotivo que é prejudicado, mas outras classes também. Em seguida,
fez defesa da Família Coutinho que foi agredida nas redes sociais pelo
cidadão advogado ítalo quando disse que todos são corruptos, ladrões,
mas ele não conhece Independência, que a família Coutinho não é só
Coutinho, é Vieira, Macêdo e várias outras famílias. Ressaltou que não é
ladrão nem corrupto que pode fiscalizar que não tem medo. O Vereador
JOÃO BONFIM pediu aparte para se solidarizar com a agressão com a
família Coutinho, pois da forma que se referiu generalizando, não está
correta. Reforçou sobre o som automotivo para ser formado uma
comissão para junto a Secretaria do Meio Ambiente formular Decreto
para não prejudicar a questão dos eventos que ficam comprometidos
sem o som. Para finalizar o Vereador IVO VIEIRA disse que precisava
defender a família porque foram insultados, pois somos iguais a todos.
A Vereadora CÁRDIA COUTINHO pediu providências: sobre o transporte
escolar de São Joaquim que a mais de 30 dias o carro não vem
prejudicando os alunos; sobre os médicos especialistas que ainda não
foram contratados, principalmente fonoaudiólogos, uma vez que está
sendo diagnosticados com freqüências casos de autismo. A seguir,
lamentou as palavras de baixo escalão com a família Coutinho. Disse que
ficou triste com a forma depreciativa com a classe de professores, que
as vezes não é questão de incompetência, mas de afinidade. Enviou
mensagem de otimismo para todas as mães. O Vereador JOÃO BONFIM
pediu a parte para reforçar a questão da saúde quanto ao especialista
em cirurgia para fazer avaliação e encaminhar o paciente, pois não tem
esse especialista na Policlínica, por isso, a importância do município
contratar, assim como, contratar médicos para dar assistências aos
PSF's que se encontra precária, citando exemplo de Várzea Grande que
não tem o médico exclusivo para aquele PSF. Para finalizar a Vereadora
CÁRDIA sugeriu que fosse nomeado um representante do som
automotivo para levar as reivindicações ao Executivo e que as decisões
fossem acompanhadas pelo Presidente. O Vereador CIRO COUTINHO
falou sobre a Lei Federal em relação ao transporte escolar, proibindo o
transporte de alunos em carro aberto, porém, sabemos que o nosso
município não tem condições, principalmente no período invernoso, em

RUA FREI VIDAL, 522 - CENTRO, INDEPENDÊNCIA/CE - CEP: 63.640-000
CNPJ: 35.045.251/0001-77 | FONE/FAX: [88] 3675,1538

Email: camaraindeps@hotmail.com



f y  CÂMARA MUNICIPAL DE

INDEPENDÊNCIA
DE UM NOVO TEMPO

fazer esse transporte apenas em carro fechadO; pois antes, quando o
ônibus não ia, mandava o caminhão, quando não tinha o caminhão
mandava a DIO, a pampa, mas com a proibição da Lei não é fácil
encontrar o transporte para substituir, por isso o município encontra-se
prejudicado. Disse ao nobre advogado que falou da família Coutinho,
que ele falou da Independência quase toda porque quem não é Coutinho
tem alguém na família agregado. Falou ainda que Independência não foi
só administrada pela família Coutinho, várias famílias já administraram,
citando: Bezerra, Alves, Torres, Teixeira, Pedrosa. Que com certeza a
família Coutinho pode ter feito algum mal, mas fez muito mais o bem,
tanto que continua na vida pública. Falou que fez crítica a professor, não
fez críticas a professores, porque tem professor em sala de aula
mandando mensagem e compartilhando mensagem em vez de estar
dando aula, pois ele está sendo pago para ensinar e não para criticar ou
elogiar. Em seguida, elencou os benefícios que conseguido como
Vereador, sendo: emenda de calçamento na sede, no Distrito de lapi e
Várzea Grande, através do Deputado Chico Lopes; emendas para RX,
ambulância, comprar remédio, carro e ambulância. Tem 108 poços
cavados no município de Independência. Tem certeza que está
exercendo seu mandato de Vereador. 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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