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

Aos vinte 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 RAIMUNDO IVO VIEIRA. 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 a aprovados por unanimidade os seguintes
Requerimentos: De autoria do Vereador JOSÉ ARMANDO BEZERRA
SOARES JÚNIOR de N^s: 014/2022 que requer a instalação de
academias populares nas sedes dos Distritos de EMATUBA,
JANDRANGOEIRA e MONTE SINAI; 015/2022 que requer a construção
de uma passagem de pedestre na Av. Jerônimo Alves, mais
precisamente, em frente ao Mercantil São Miguel - COHAB; 016/2022
que requer a reforma do Estádio Municipal com a construção de
vestiários, arquibancadas, banco de reserva e torre de transmissão;
017/2022 que requer a construção de uma cobertura na garagem que
ficam os veículos do município e; 018/2022 que requer a instalação ou
implantação de energia solar em todas as repartições públicas
municipais; De autoria do Vereador FRANCISCO NEMESIO
CAVALCANTE de 019/2022 que requer a construção de calçamento
nas Ruas Tolentino Alves Vieira e Antônio Rodrigues Sobrinho, Bairro
Placa e; De autoria do Vereador BEZALIEL ALVES PEDROSA de N-
020/2022 que requer a construção de uma ARENINHA na sede do
Distrito de Monte Sinai, afim de atender reivindicação da comunidade
que se manifestaram através de abaixo-assinado. Em seguida, foram
apresentados e encaminhados às Comissões competentes os Projetos de
Lei de N-s: 732/2022 que dispõe sobre a revogação do Artigo 9^ da Lei
MunicipalN3-^^/2005, de29deagostode2005, que dispõe sobre a
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liberação de servidores para exercício de mandado classista em cargo
de direção de Sindicato, custeio do Sindicato, bem como sobre garantias
e prerrogativas ao exercício das funções em Entidades de Classe
Representativa dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de
Independência e; 733/2022 que altera dispositivo da Lei Municipal N-
567/2022 que dispõe sobre a campanha especial de regularização
tributária e arrecadação (ACERTA). A seguir, usou a TRIBUNA o
Vereador CIRO COUTINHO para afirmar que o Independência em
destaque faz parte desta Casa Legislativa. Informou que já tem o carro
trazendo os alunos de São Joaquim. Quanto a máquina, ela não estava
abandonada, estava faltando uma peça que não tinha aqui, foi preciso
comprar fora, que demorou porque a referida peça estava em processo
licitatório, mas já está funcionando. Fez repúdio a quem se esconde atrás
de face para esculhambar Vereador, O Vereador DEDÉ COUTINHO disse
que jamais vai se esconder para falar mal de ninguém, que é homem
suficiente para assumir o que faz, que também já foi perseguindo nas
redes sociais. O Vereador JOÃO BONFIM falou com relação as estradas,
informando que encontrou a patrol começando a patrolar as estradas.
Disse que continua dizendo que a máquina estava abandonada porque
passou praticamente dois meses ao relento na chuva e sol. Quanto a
manifestação do Vereador CIRO aos três Vereadores e ao Repórter
Gaspar acha que ficou vago. Reforçou que não tem necessidade de fazer
esse tipo de coisa. Disse que muita coisa que a página divulga é verdade,
mas a foto do nobre Vereador não saiu do seu celular, então, que ele
fosse direto ao ponto. Voltando as estradas, disse que estão um desastre,
tem local que não dá mais só para patrolar. O Vereador DEDÉ
COUTINHO pediu a parte para confirmar que há mais de um mês e
quinze dias a máquina se encontrava lá, que a gestão deveria ter
procurado trazer para uma garagem. Continuando o Vereador JOÃO
BONFIM falou que quando o Vereador CIRO se referiu que o gestor tem
conhecimento dos problemas do município, mas os pedidos chegam até
a gente, por isso que trazemos a essa casa. Quanto ao projeto da
contribuição sindical, disse que a greve ia trazer problemas para os
professores, como está acontecendo as transferências e agora vem esse
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projeto, pois está desfazendo o que regulamentou antes, que isso é
retaliação em referência a greve. Fica a ressalva: "quando agente diz que
a gestão persegue servidor não é mentira". O Presidente Bezaliel
comentou sobre o papel do Vereador CIRO como situação e do Vereador
JOÃO BONFIM como oposição que cada um desempenha muito bem esse
papel, mas apela para manter a cordialidade nesta Casa. Nada mais
havendo a tratar em nome de Deus o Senhor Presidente declarou

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