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ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO

PERÍODO LEGISLATIVO DE 2022.

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois (2022),
às dezoito horas, na sede provisória, desde o dia 12/08/2022 -
Resolução N- 086/2022 do prédio do Colégio Coração de Maria, situada
à Rua Boa Vista, 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 CIRO LEOPOLDO 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 apresentados e
encaminhados às Comissões competentes os seguintes Projetos de Lei:
N' 737/2022 que dispõe sobre a criação de gratificação de incentivo
financeiro para os servidores públicos do quadro efetivo da Prefeitura
Municipal de Independência que estejam à disposição do Poder
Judiciário com atuação na Vara Única da Comarca de Independência e
do Cartório da 39- Zona Eleitoral; N- 738/2022 que autoriza o Chefe
do Executivo Municipal a delegar as ações e serviços de saneamento
básico em localidades rurais ou de pequeno porte do município de
Independência/Ceará para o Sistema Integrado de Saneamento Rural da
Bacia Hidrográfica do Parnaíba e suas associações filiadas; N®
739/2022 que institui ajuda de custo para médicos participantes do
Programa Médicos Pelo Brasil (PMpB) no âmbito do Município de
!ndependência/CE e; N- 740/2022 que institui a política municipal de
meio ambiente e dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Meio
Ambiente. Ambos de autoria do Poder Executivo Municipal. O
Presidente Bezaliel fez alguns esclarecimentos a cerca dos projetos,
ressaltando a necessidade do Executivo também prestar
esclarecimentos. O Vereador JOÃO BONFIM falou com relação ao Projeto
de Lei N- 738, que seria viável vir uma pessoa do SISAR para melhor
esclarecer, uma vez que vai ter um custo a mais sendo gerenciado pelo
órgão. Se seria obrigada a comunidade aderir o gerenciamento pelo
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SISAR, pois existem comunidades com problemas de gerenciamento,
mas existem outras organizadas. O Vereador IVO VIEIRA se manifestou
a favor da obrigatoriedade, pois acha justo ser administrado pelo SISAR
porque fica tudo dividido. Em seguida, o Presidente Bezaliel passou a
palavra ao Sr. Carlito representado os servidores do município que estão
à disposição das Endemias, o qual solicitou apoio para que o Executivo
efetivasse definitivo esses servidores na Endemias ou concedesse uma

gratificação ou diárias. Sendo informado pelo Presidente Bezaliel que
antes de transformar essa reivindicação em Projeto Indicativo seria
interessante marcar uma conversa com o Prefeito e representantes dos
servidores, convidando para marcar para segunda-feira essa conversa.
Usou a Tribuna a Vereadora CÁRDIA para trazer reclamações das
pessoas referente as estradas que não foram feitas, então, solicitou que
haja um controle de todo o processo de recuperação das estradas e seja
feito de forma mais rápida. O Vereador JOÃO BONFIM reiterou sobre a
questão das estradas que realmente estão precárias, parte ainda não
foram laminadas e outras não foram feitas total, que tem local crítico
que precisa ser colocado material. A seguir falou sobre a problemática
do lixo da localidade de Tranqueiras, que volta e meia a pessoa que
trabalha está deixando de recolher. Referente a escola de Tranqueiras,
que além de ter sido feito um serviço meia-sola, ainda funcionava 2 salas
de aula e hoje está funcionando só uma sala para 2 turmas. Já na escola
de Pereiros recebeu reclamação que está faltando água para as crianças
beberem, então, solicitou providências. Nada mais havendo a tratar,
em nome de Deus o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão e eu,

Antonio ítalo Coutinho Machado - Secretário, fiz escrever a presente
ata que vai assinada por quem de direito.
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