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ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO
PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DE 2022.

Aos treze 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 Interina do

Vereador GILDERLANIO LACERDA CAVALCANTE, 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 BEZALIEL ALVES PEDROSA. A seguir,
foi lida e aprovada, sem discussão, a ata da sessão anterior. Logo após,
nada constando no EXPEDIENTE e nem na ORDEM DO DIA, passou-se

ao uso da Tribuna pelo Vereador JOÃO BONFIM, o qual parabenizou o
Vereador GILDERLANIO pelo trabalho que fez na estrada de Catingueiro
até Tranqueiras com operação tapa buraco, que a pesar de não ser
função nossa, mas é importante esse trabalho porque nossas estradas
estão acabadas. Solicitou que a gestão desse prioridades a esse trabalho,
principalmente as estradas que tem um maior fluxo. Disse que no Jaburu
tinha um local muito ruim que foi denunciado pela reportagem do
Gaspar e foi resolvido. Ressaltou que já está no tempo de começar esse
trabalho bem eficaz e não paliativo, a fim de resolver o problema das
estradas do município. Referente a CE-176 fica triste com as pessoas
desacreditadas, mas está se tornando realidade. O Vereador CIRO
COUTINHO fez críticas as redes sociais, repórter e fake que distorcem
seus pronunciamentos. Disse que o Prefeito tem consciência onde deve
fazer as estradas. Quanto aos carros de alunos, está correndo para
resolver, mas não é por medo de denúncia de Vereador. Já referente as
máquinas, precisa passar por processo licitatório, não é como dinheiro
particular que faz quando quer, o dinheiro público precisa prestar
contas. Agradeceu a Deputada Augusta pela instalação de mais 10 poços
no município. Finalizou dizendo que quem quer ajudar o próximo não
transmite a desgraça de ninguém. O Vereador GILDERLANIO agradeceu
as palavras do Vereador JOÃO BONFIM em reconhecer o pequeno
trabalho que fez na região, foi um trabalho cobrado por aliados, por isso
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se sentiu na obrigação de fazer. Disse que não é obrigação do Vereador,
mas é obrigação tapar buracos maiores para melhorar a trafegabilidade
do município. Ressaltou que está na hora de fazer as estradas, pois é
melhor pecar por não dá certo, do que por omissão. Não é mais
admissível dizer que as máquinas estão quebradas. O Vereador JOÃO
BONFIM pediu a parte para reforçar que a enchedeira da Prefeitura está
há meses ao relento e não é consertada, deixando de contribuir com o

município. Dando continuidade, o Vereador GILDERLANIO disse que
reconhece o trabalho que o município está fazendo de silagem, espera
que continue assim nos próximos anos. Agradeceu ao Deputado Valter
Cavalcante por colocar emenda de R$ 800.000,00 para passagens
molhadas no Distrito de Tranqueiras e ao Prefeito por ter assinado o
convênio. 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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