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ATA Dl?JesussÃo onprqÁnrA DA cÂuann MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

Aos 29 dias do mês delunho do ano deI}2ll,as 19:0O na sede da Câmara Municipal,localizada

a Rua Professor Cavalcante,635, Fátima, neste Município de Senador Pompeu, reuniram-se os

edis deste Poder, conforme Projeto de Resolu çáo1tl2020 qt e institui o Sistema de Delibera$o

Remota, sob a presidência do vereador Abidias Serafim do Ô Filho, e com os trabalhos

secretariado pelo vereador Antônio Giovani Alves da Silv4 esüveram presentes Ll

parlamentares, Alidiaq Serafim do Õ Fiho, Tarcido Francisco de Lima Baia Antônio Giovani

Alves da Silv4'Marcos Ferrêira de Almeida, Absolon Mendes de Carvalho, Antônio Audir

Carmo de Souz4 Francisco Vieira da Silvá Fflho, Ivancelio Moreira Canuto, |osé Ulisses Bastos

Guanabara, Lourival Barreto Braga Junior, Marcia Lima de Oliveira Freire. Em seguida o

presidente Abidias,serafim do Õ Filho, pronunciou as seguintes palavras: havendo quórum

do ofício n"781202'1., Caixa Econômica Federal, respostas dos requerimentos do exmo. Sr.

Vereador |osé úisses Bastos Guanabara em que solicitam instalação de tenda em frente à

agência e contratação de pessoas para organizar hlas. Leitura da Portarian"73l2A21, nomeia
Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Senador Pompeu para o biênio 2021.12024 e

outras providências. Leifura da convocação da Sessão de Encerramento. Ato contínuo e em
atendimento ao princípio da publicidade e às normas regimentais, a presidência autorizou o
Vereador Giovani Alves a fazer a leitura das proposições constantes no expediente e colocada
em votação pelo Presidente das mesmas após serem lidas: Parecer de autoria da Comissão CRL
- Comissão de Redação Leis ao Projeto de Lei N'04/2021, de autoria do Chefe do Poder
Executivo que "Autoriza o chefe do poder Execuüvo Municipal e os representantes da
Procuradoria-Geral do Municípig desde que autorizados por aquele, a celebrarem acordos em
pÍocessos judiciais em que o Município de Senador Pompeu/CE seja parte ou üver interesse

b

jurídico na demanda e dá outras providências." recebendo 09 votos favoráveis, nenhum
desfavorável e 0L abstenção por ausência (|unior Braga) - Proposição Aprovada. PareceÍ de
autoria da Comissão COF- Comissão de Orçamento e Finanças ao Projeto de Lei N"04/2021, de\
autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza o chefe do poder Executivo Municipal 

" 
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representantes da Procuradoria-Geral do Município, desde que autorizados por aquele, a
celebrarem acordos em pÍocessos judiciais em que o Município de Senador Pompeu/CE seja
parte ou tiver interesse jurídico na demanda e dá outras providências." recebendo @ votos

L

associaram. O Vereador Ivancelio do Sindicato Pediu um minuto de silêncio em pesar

falecimento de Margarida Brena Aprígio Bezerua, os Vereadores Bil do Inharé, Audir
Tasso Baia e ]unior Braga se associaram. Abertos os trabalhos, o Presidente colocou a ata

213 Sessão Ordinária Virtual da LÊ Sessão Legislativada2a Legislatura Para leitura, discussão e

votação. Não havendo, a mesma foi encaminhada para votação, sendo aprovado por

A Vereadora Márcia Zominpediu um minuto de Silêncio em pesar do

de Margarida Brena Aprígio Bezercà.0 Presidente, Abidias do O convidou o 1o

Secretario Giovani Alves a fazer a leitura dos Convites e Ofícios enviados a está casa. Leitura

{
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favoráveis, nenhum voto desfavorável e 01 abstenção por ausência (Junior Braga) - Proposição

Aprovada. Parecer de autoria da Comissão CLI - Comissão de Leis e Justiça ao Projeto de Lei

N'04/2021, de autoria do Clhefe do Poder Execuüvo que "Autoriza o chefe do poder Execuüvo

Municipal e os representantes da Procuradoria-Geral do Município, desde que autorizados por

aquele, a celebrarem acordos em processos judiciais em que o Município de Senador

Pompeu/CE seja parte ou tiver interesse jurídico na demanda e dá outras providências."

recebendo 09 votos favoráveis, nenhum voto desfavorável e 0L abstenção por ausência (]unior

Braga) - Proposição Aprovada. Projeto de Lei- Executivo número 004 de 2021,, de autoria do

Poder Execuüvo Municipal, que "Autoriza a drefe do poder Executivo Municipal e os

representantes da Procuradoria-Gera1 do Município, desde que autorizados Por aquele, a

celebrarem acordos em processos judiciais em que o Município de Senador Pompeu/CE seja

parte ou tiver interesse jurídico na demanda e dá outras providências. " recebendo 09 votos

e FinanÇas ao Projeto de Lei N"06/2021, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Dispões

sobre a instituição do incenüvo variável por desempenho do programa Previne Brasil e dá

tras providências." recebendo 09 votos favoráveis, nenhum voto desfavorável e 01

abstenção por ausência (|unior Braga) - Proposição Aprovada' Parecer de autoria da Comissão

CLI - Comissão de Leis e Justiça ao Projeto de Lei N"06/2021, de autoria do Chefe do Poder

Execrrüvo que "dispões sobre a insütuição do incentivo variáve1 por desempenho do programa

Previne Brasil e dá oukas providências." recebendo 09 votos favoráveis, nenhum voto

d.esfavorável e 01 abstenção por ausência (junior Braga) - Proposição Aprovada. Projeto de Lei-

número 006 de 2A21, de autoria do Poder Execuüvo Municipal Maurício Pinheirq

que dispões sobre a insütuição do incentivo variável por desempenho do programa Previne

Brasil e dá outras providências. recebendo 09 votos favoráveis, nenhum voto desfavorável e 01

abstenção por ausência funior Braga) - Proposição Aprovada. Leitura do Proieto de Lei

n"0SÍ2021., de autoria do vereador Abidias do O, que denomina as ruas do loteamento Senador

Ville e dá outras providências. Mo$o de Aplausos e Congratulações número 002 de 2A21, de

autoria do parlamentar Antônio Giovani Alves da Silv+ que esta Casa Legislativa aProve

Moção de Aplausos e Reconhecimento à Casa da Caridade do Município de Senador Pompeu.

recebendo 09 votos favoráveis, nenhum voto desfavorável e nenhuma abstenção - Proposição

Aprovada. Requerimento legislativo número 055 de àOZL, de autoria do Parlamentar Lourival

Barreto Bragalunior, que requeÍ envio de Solicitação a Câmara Municipal, para o retorno das

A
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saúde no âmbito do sistema único de saúde e adota outras providências. recebendo 09 votos

favoráveis, nenhum voto desfavorávele 01 abstenção por ausência (|unior Braga) -

Aprovada. Parecer de autoria do Comissão CRL- Comissão de Redação Leis, Parecer ao

de Lei N'06/2021, de autoria do Chefe do Poder Execuüvo que "Dispões sobre a instituição

incentivo variável por desempenho do programa Previne Brasil e dá outras providências.

recebendo 09 votos favoráveis, nenhum voto desfavorável e 0L abstenção por ausência (|unior

Braga) - Proposição Aprovada. Parecer de autoria da Comissão COF - Comissão de Orçamento

fr {
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Sessões presenciais do poder legislaüvo do Município de Senador Pompeu-ce. recebendo 09
votos favoráveis, nenhum voto desfavorável e nenhuma abstenção - Proposição Aprovada. O
Presidente, Abidias d" Ó por ordem de inscri$o concedeu o uso da palavra ao Vereador Tasso
Baia, que desejou um boa noite a todos, o Vereador iniciou sua fala dizendo que mesmo diante
de todas as dificuldades, graças a Deus o período se en€eÍra com todos os objetivos alcançados,
falou que só resta a cada um agradecer a Deus por estar ali presente com saúde e pela saúde
de seus familiares, que a pandemia já vem dando sinais de algum controle, com mais de
54Y" da vacinado com a 1o dose, falou da esperanÇã de se

desenhar um melhür e de continuar com os devidos cuidados, desejou
âüs colegas

de inscriÇão
um bom recessü/ a todos e desejou urrl boa noite. Por ordem

a fala aa Vereador da Forquilh+ que desejou um boa noite a

todos, relatou no final de semana na Comunidade do Bonito Íazendo visitas
juntamerlte da regiãü pela receptividade, falou da
felicidade com a do tou o ensejo para agradecer e
parabenizar
agradeceu a

um boa noite
pelo mesmo

to, falou corn poÇos,

período e é que em agosto
volte a§ com a noite e uma
semalla. Por de inscriÇão fai concedida ao Civil, que

que seriâ breve em sua disse que feito
a Caixa Econômica, que está

buscando o Vereadar falou foi de e que
cadeiras e o estão compr apenas a Gestor para ser

satisfação estáe disse que
pandü cadeitã, e sua fala. Por ordem de

paÍa que as estradas sejam feitas e que ainda não foi obtida nem uma resposta, agradeceu mais
uma vez aos colegas Vereadores e se pois a disposição de quem precisar, desejou um boa noite.
Por ordem de inscrição foi concedida a fala ao Vereador Giovani Alves, que iniciou sua fala
agradecendo a Deus pela oportunidade de estar ali presente, deu seguimento dizendo que
começa entristecido por testemunhar certos níveis de debate, falou que tem um extremo
respeito com o colega Vereador, mas que uma coisa é respeito e outra coisa é concordar,
afirmou ser muito fuiste ter que compartilhar o espaço de Vereador com o colega disse que
desde o início da Legislatura o mesmo usa de seu mandato para ofender, com palavras de ódio

o

pelo

ô

§

3

disse

autorLzaÇáa

foi concedida a fala ao Vereador ]unior Brage que desejou um boa noite a todos,
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eraiva, o Vereador proferiu como é penoso dividir aquele espaço com o Parlamentar, disse que
tem Vereadores de oposição o qual o mesmo tem um extremo carinho, citando como exemplo
os Vereadores Bil, tllisses e Ivancelio, afirmou que até prafazer oposição tem que se fazer com
respeito, proferiu viárias vezes o quanto é triste dividir aquele espaço com o colega, falou que
o mesmo só ofende e crítica e não tem uma fala alinhada, nenhum sentimento bom para
compartilhar, d"isse que qualquer Vereador ali presente deve honrar a cadeira que senta, o
Vereador citou um ditado Chinês e disse ç1ue seu objetivo de maneira algUma era tocar no
nome do e que seu verdadeiro objetivo é discutir projetos para a

fala falou que coÍrseguiu decifra a

í

população,
pülítica do
apre§enta
mesmo
ali para
a sua fala agr
das ações fei
instituição
falou da
uma vez aos

a Deus que

para honrar

AS VEZES

ü +Íal

uma contra
política essa de de palavras ruins e de fazer críticâs, sem

eto, cofirerltou o quan é vergonhoso, rogou ao colega Vereador que o
existência e disse que vier com uma crítica de construção ele estará

o instante, O Yereador deu continuidade
aüs Aplausos, falou urn pouco
Casa da o quando a

AS na pandemia,
da para agradeceu mais
Vereadores pela colegâs,

e sabedüria a todos dar Antes
FinalLzar sua Vereador Giovani Alves uma Audir Carmo, o
mesmo e iniciou sua fala o Alves por
sua e Por suas que üutros

eread0re§ mandatü, juntos, preende que estão ali
ft

muruc1pelos pe§ de Senador PompÊu, o

M
i

respeitar, e que após seu mandato como cidadão de Senador Pompeu voltará a sua vida
normal, não fara da política seu meio de üda concordou com o colega Vereador Giovani Alves
em todas suas colocações e disse que estão ali convivendo com uma situação muito complicada,
onde o colega Parlamentar em todas as Sessões traz críücas, falou que respeita o colega e está

ali para apoiá-lo, ressaltou que a região do mesmo é beneficiada pelo Gestor atual e que não
deixaráde relatar o que acontece, pediu ao mesmo quetraga até aC-asa soluções, agradeceu ao

colega Vereador Giovani Alves pela parte, pediu respeito e compreensão, disse que estão ali
paÍa apÍender juntos e que construir junto é sempÍe melhor, desejou um boa noite. O Vereador

4

participa

assim como alguns
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Giovani Alves retomou sua fala, elogiou o colega Parlamentar Audir Carmo pelas palavras

sabias e disse que é uma honra ser aparteado pelo mesmo, agradeczu aos colegas pela atenção,

abraçou a todos e desejou um boa noite. Por ordem de inscrição foi concedido o uso da palavra
ao Vereador Ivancelio do Sindicato, que desejou um boa noite a todos, falou que ouvindo as

colocações dos colegas e todas as matérias e pautas trazidas até a casa, disse que por ser uma
Sessão diferenciada a de enceffarnento do período, falou que em muitas das vezes encontra

opiniões e que é preciso se impor com respeito com alguns dizeres no tocante a atuação dos

Vereadores, relatou ter ouüdo alguns comentários a respeito do recesso dos Vereadores, onde
foi questionado,de que os Vereadlores só tem uma reunião por semÉrna e se cansam de que, o
Vereador disseque tem um dia por semana para se reporta a população por meio das Sessões,

Legislativa condolências à famflia e os amigos, finalizando sua fala o Vereador disse que em

suas andanças no Município foi cobrado, não apenas em uma comunidade, mas nas três que

passou, pela questão da reqrperação das estradas. 0 Vereador Ivancelio do Sindicato cedeu

uma parte ao Vereador junior Braga, o mesmo disse que gostaria de ressaltar que foi citadona
fala de um Parlamentar, onde disse que falaram l1ue o Vereador não tem projeto, relatou que

pediu em forma de requerimento a reforma das estradas e quesüonou se isso não é um benéfico

paÍa a população, citou um Projeto de Lei feito pelo mesmo que não chegou a ser votado,

relatou que disseram que o mesmo não tem um discurso formal, ressaltou não ser formado,

mas que se preofltpa com a população, agradeceu o espaço cedido. O Vereador Ivancelio do

Sindicato retomou a fala, disse seÍ um prazer ser aparteado pelo colega Vereador, deu

seguimento a cobrança feita pela população em relação a recupeÍação das estradas, pediu ao", 
N

Sr. Prefeito que possa está fazendo essa Íeflrperação afim de dar uma maior comodidade a\\ -

população, finalizou levando a informação de que o Sindicato houxe mais uma políüca de V
kabalho aos seus as.sociados, o refinaneiamento de emprésümos consignados, explicou um
pouco sobre, esclareceu uma pergunta feita pela Vereadora Márcia Zamlr:v onde a me§ma

perguntou se essas ações de desendividamento será apenas para os trabalhadores rurais ou se

o Sindicato está atuando em ouüas áreas, o Parlamentar respondeu que inicialmente está sendo

priorizado os trabalhadores rurais, mas que não impede o planejamento de atendimento das

demais pessoa§, agradeceu pelo período e desejou um boa noite. Por ordem de inscrição foi

5

formas de se colocar, falou da necessidade de respeita a colocação de todos, agradeceu a

por ter permitido viver aquele momento, agradeceu a saúde, tendo em vista o
complicado por conta pandemia, disse findar esse primeiro período com satisfação e alegria de

dizer que tudo que chegou até o mesmo foi levado até a Casa com o mais notado respeito, citou

um dizer e falou da importância de se policiar sobre as questões que são usadas nas falas,

relatou que naquele dia a comunidade de Paú e Carnaúba amanheceu enlutada
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concedido o uso da palavra ao Vereador Marcos do Aldenor, que saudou a todos e iniciou
agradecendo ao Presidente Abidias do ó pelo projeto, agradeceu aos colegas Vereadores pela
aprovação de todos os Projetos e Proposições postas pelo mesmo, agradeceu ao Prefeito
Maurício Pinheiro pelas benfeitorias em seu Distrito, comentou sobre a questão das estradas,
agradeceu mais uma vez e finalizou sua fala. Por ordem de inscrição foi concedido o uso da
palavra ao Vereador Bil do Inhar4 que desejou um boa noite a todos e disse que em meio a

tantas discursões durante esses 6 meses, ele gostaria de dizer que em sua concepção esse

primeiro período foi pouco lucraüvo paÍa a Casa Legislativa, falou que naquela noite suas
palavras eÍam de agradecimento, mas que diante de todas as críticas e problemas não teria
como apenas agradecer, o Parlamentar afirmou ter acertos, mas que o Município de Senador
Pompeu passa por uma grande carência em todas as áreas, falou que com a volta das Sessões

presenciais no mês de agosto é de grande importância que a Câmara ceda para que a população
possa vim assistir as Sessões, com um número de pessoas reduzido e mantendo o
distanciamento, relatou que em suas andanças no Município é muito cobrado poÍ ser Vereador
de oposição, falou da importância do respeito no posicionamento e nas críticas e o quanto o
entristece termina o período dessa Íorma, falou sobre o Gestor e que existe muita menüra por
parte do mesmo, que em muitas das vezes a Colega Vereadora Márcia Zomin, o colega Audir

Presidente do Sindicato, falou que hoje encontra pessoas que não reúne as condições
necessárias para ser atendido no Sindicato, mas que exigem ser atendidos pelo mesmo, poÍ ser

Vereador do Município, disse que aquele Vereador ç1ue tem expediente a dar e local fixo de

atendimento são os que mais sofrem, concordou com as colocações feitas pelo Vereador Bil do
Inhare, relatou se sentir com um fardo que nao poderá suportar. O Parlamentar Bil do
retomou afala, para concluir pediu permissão ao Gestor Municipal para direcionar as pessoas

até o mesmo quando houver cobranças relacionadas ao Município e ao atendimento Público,

cobrou respostas por parte do Gestor sobre prestação de contas e recursos, falou da

importância de saber qual é o papel do Vereador, desejou mais uma vez um bom recesso, saúde

todos e suas famílias, se solidarizou com as famílias l1ue perderam seus entes queridos e
desejou melhorias, agradeceu o espaço e finalizou. Por ordem de inscrição foi concedida a fala
a Vereadora Márcia Zomin, que saudou a todos e falou de sua satisfação em compor a Casa,

juntamente com os colegas Vereadores, ressaltou ser a única mulher Vereadora na Casa, mas

que nem por isso deixa de se sentir à vontade, agradeceu o respeito e a consideração dos
colegas, relatou ter sido um período muito dificil pela perca de seu irmão e que a experiencia

u

6

Prefeito não tem, o Vereador questionou se a instalações dos poços já seria acordo
próximas eleições para Deputado, desejou aos colegas Parlamentares um bom recesso,

que a população não deve atacá-lo, não apenas ele, mas nenhum dos Vereadores, aconselhou
a população ir até a Câmara e procurar ser atendido pelos mesmos deforma coletiva, ressaltou
que isso seja feito caso não sejam atendidos pelos demais Secretarios do Município. O V
Bil do Inharé cedeu uma parte ao Vereador Ivancelio do Sindicato, o mesmo disse que é um
dos Vereadores que mais sofre com a questão do atendimento diário, por conta do
no Sindicato, relatou que não são todos que tem a compreensão do papel do Parlamentar e

iJ
)K
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de Íazer a Sessão através de forma remota é tão novo para mesma quanto é para os colegas
Parlamentares, agradeceu a Deus e ao povo de Senador Pompeu pelo seu 5o mandatg disse
que das 5 vezes que $e elegeu, apenas duas esteve ao lado da bancada de aliados do Prefeito e

que fez oposição por três vezes, mas que nunca teve dificuldade alguma em voltar na casa de
seus eleitores e sempre é bem recebida extemou sua profunda triste e pesar pelo falecimento
da jovem Brenda, se solidarizou e abraçou Salmir e sua esposa, os país da jovem e Alberto seu
Avô, falou sobre o reces§o Parlamentar e que as pessoas confundem com férias, Êxplicou que
os Vereadares
cCInstitucional,

de férias e sim em recesso parlamerltar e que isso é

que se serão convocados de forma Extraordinána,
res§altou que
paraberlizou
Sessões

§uPracitado e

questão das paraberdz*u
Prefeito eo
prüvücaÇãü p da Caixa
experienciasl. e que irá
muito ü V da Civil, o el*gia

,:. que apesar sido Lrm período muito
estarem

voltaram a§ e disse que está sentindo muita falta,
to do colega junior Braga, ern que solicita o retorno das

parabenizou aü da Casa pelo atendimento do Requerimento
imediata ao Vereador

o

disse que tem
o Prefeito

centrado,
com bastante

através dos

não a
uma

alegria, pelas

poÇos

reconhecer o
especial com

que a me§ma

chafarLzesí relatou que sua
que cada

ênfase, falou

da Saúde

to de forma
por do 19, agradeceu ao

do

Prefeito Pinheiro pela de está o primeiro período
Legislativo
agilidade de
Padre Gil
que também
corlsolidado a

foi a ond.e não se tem lugar para sepultar os

ente§

famílias estão

Paróquia para

Saúde do Alto da Esperança, parabenizou ao Presidente pela forma em que vem administrando
a Casa, agradeceu a Deus por estar bem e viva e pela saúde de sua íamília, agradeceu também

parceria com o Prefeito Maurício Pinheiro, disse não tirar a razáo de alguns colegas

Parlamentâres, quando dizem que algurnas pÍomessas não foram atendidas em sua totalidade,
afirmou não existlr nada no mundo 10A"/o, mas que muita coisa está sendo feita e muito ainda
ira ser feito durante a nova Gestão do Prefeito Maurício Pinheiro, falou de sua Gratidão com a
população de Senador Pompeu por mais esse mandato e disse acreditar que durante esses 4

anos o Prefeito com sua determinação, força coragem e com as parcerias quem vem buscando

7

ereador
difícil e ainda está
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juntamente com os órgãos Estaduai+ Federais e a Socied"ade Civil Organizada,
iram comtemplar toda a população de Senador Pompzu, desejou uma boa semana a todos e
abraçou de forma virtual. O Presidente agradeceu a Deus por mais uma semérna de trabalho,
desejou um boa noite a todos e uma boa semana. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
declarou ada a Sessão, a deverá ser e

Marcos Ferreira de Almeida) a escrevi.

kl/tntL

árcido Francisco de Lirna Baia

(

o

Serafim do Ó ritho

t*

Vice-Presidente:

1"" Secretário:

Vereador:

Antônio Giovarti Alves da Silva

Absolon Mendes de Carvalho

Antônio Audir Carmo de Souza

Francisco Vieira da Silva Filho

/

I

I
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