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ATA DA 23a sEssÃo oRDINÁRIA DA cÂnaan^q, MUNICIpAL DE SENADoR poMpEU

Aos 03 dias do mês de agosto do ano de2027, às L9:00, na sede da Câmara Municipal,localizada

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

edis deste Poder, sob a presidência do Vereador Abidias Serafim do Ô Fiho, e com os üabalhos

Guanabara, Loúrival Barreto Braga ]unior, Marcia Lima de Oliveira Freire. Em seguida

minuto de sil&rcio em pesar do falecimento de Eduardo, os Vereadores Tasso Bai4 Marcia

Zomin,Ivancelio do Sindicato, Bil do Inhar4 Giovani Alves, Ulisses da Civil, Audir Carmo,

Marcos do Aldenor e |unior Braga se associaram. A Vereadora Márcia Zomin pediu um

silêncio em pesar do falecimento de Toinzinho, os Vereadores Tasso Bara, Audir Carmo,

Ivancelio do Sindicato, Giovani Alves, Ulisses da Civil, Marcos do Aldenor e junior Braga se

associaram. O Vereador Audir Carmo pediu um minuto de silêncio em pesar do falecimento de

Rodolfo da Comunidade Lima dos Marcelinos, os Vereadores Tasso Bai+ Marcos do
vancelio do Sindicato, Giovani Alves, Ulisses da Civil, Audir Carmo e junior Braga se

associaram. O Presidente, Abidias do O convidou o 1o Secretario Giovani Alves para fazer a

leitura do decreto no15 desta casa legislativa. 0 Presidente, Abidias do Ó convidou o 1o

Secretario Giovani Alves para f.azer a leitura do Projeto de Lei n"071202'L de autoria do

Executivo, dispõe sobre as diretrizes básicas pila a "política municipal da educação

contextualizadapara aconvivência como semiarido" e da outras providências. Após a Leitura,

o Presidente encaminhou às comissões para emissão dos pareceres. Leitura do Projeto de Lei
n"081202L de autoria do Poder Execuüvo, astoriza a doação de bem imóvel Municipal e dá

outras proüdências. Sabendo que o Plenário é soberano, o Presidente Abidias do Ó colocou e frtl
votação para saber se os colegas Vereadores estavam de acordo em votar o Projeto ae tffi
n"A8EAZl do Poder Execuüvo, sendo aceito por todos, a Sessão foi suspensa por 05 minutos \

para Emissão dos Pareceres. Leitura dos Pareceres ao Projeto de Lei n"A8/202'1, de autoria do
Poder Executivo, após a leitura o Presidente colou o Projeto e os Pareceres em discussão e

votação, sendo aprovado por unanimidade. Por questão de ordem, a Vereadora Marcia Zomin

que a equipe que estava escrita parafazer o uso da Tribuna Livre pudesse fazer o uso
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Carmo de Souza, Francisco Vieira da Silva Filhq Ivancelio Moreira Canuto, fosé Ulisses

Presidente Abidias Serafim do Ô Fiho, pronunciou as seguintes palavras: havendo
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da palawa antes do final da votação das matérias, tendo em vista que são Pessoas que moram

fora do Município, posto em votação e discussão foi aprovado por unanimidade. O Presidente,

Abidias do Ó, convidou o Sr. Paulo César Oliveira Andrade, Coordenador de Projetos Sociais

na Instituição Cáritas Diocesana de Crateús, para f.azer o uso da Tribuna Liwe, o mesmo deu

início a sua fala saudando a todos e agradecendo a oportunidade de estar ali presente, falou

sobre os processos de desenvolvimento que Senador Pompeu vem pasffindo ao longo dos anos

e convidou os ali presentes para pensaÍ em um Senador Pompeu do futurq disse que naquela

noite poderia ser dado uma grande contribuição ptlra que o Município de Senador Pompeu

possar ser melhor daqui alguns anos e que a educação pode proporcionaÍ os caminhos

necessários para esse desenvolvimento, falou do desenvolvimento do Projeto e explicou um

de vida formas de expressão e respeito para com a mulher, falou da oportunidade de espalhar

o Projeto para as demais escolas do Município e de estender seus resultados e revolucionar,

falou da importância do desenvolvimento dashabilidades, do saber na teoria e do saber colocar

em praüca, concluiu falando da grande oportunidade de dar mais uma colaboração para o

desenvolvimento do Município a partir do fortalecimento da educação, agradeceu e finalizou

sua fala. Após a fala do Sr. Paulo César Olivelrat o Vereador lvancelio do Sindicato pediu
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palavtâ, o mesmo parabenizott a exposição do Projeto tramdaaté a cas4 relatou sua experiência

com o movimento sindical e educação contextualizad4 falou do respeito que

insütuição ali presente e com todo o contexto de instifuições que trabalh.un o

Município, o Parlamentar agradeceu o material que foi deixado em sua bancada e disse que será

de grande valia. O Vereador Audir Carmo saudou a todos, falou um pouco sobre a educação

contextualizada, relatou que no ano de 2017, Senador Pompeu começou com duas escolas, no

KNI27 e Lagoa Nova, e que naquele momento alguns diretores fizeram questionamentos de

como funcionaria, e que após o início foi visível o sucesso, relatou que as escolas supracitadas

tiveram rezultados positivos e serviram como modelo, disse que após o resultado outras escolas

se interessaram em participar do Projeto, o Vereador parabenizou a Secretixia Ironeide, o

e a instituição que prontamente vem contribuindo muito, agradeceu o

tem com ú;'
Projeto rrc/

2

Gestor

pouco sobre a plataforma que é composta por várias instituições do estado do Ceará em

com a Secretaria de Educação, disse que vem üazendo resultados bastante significativos a
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material e falou que na próúma sessão o Projeto será votado e que será um ganho para o

Município. O Vereador Tasço Baia desejou um boa noite a todos e disse que gostaria de

acompanhar o raciocínio dos colegas parlamentares, relatou sua alegria em poder participar da

discussão e daquele momentg disse que seu voto ao Projeto será favorâvel, parcbenizou a

iniciativa, agradeceu ao presente e se colocou à disposição da instituição. Em seguida foi

apresentado um vídeo resumindo o Projeto. O Presidente, Abidias do Ó p*ro., a Presidência

ao colega Vice-Presidente Tasso BarE o mesmo convidou o 1o Secretário Giovani Alves para

fazer a leitura dos Pareceres ao Projeto de Lei n"A5fiA21. de autoria do Vereador Abidias do Ó
colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. O Vice-Presidente, Tasso

Baia, repassou a Presidência para o colega Vereador Abidias do Ó. O Presidente, Abidias do Ó,
:

convidou o L" de

encaminhado ofício ao executivo municipal atavés da secretaria de infraesEufura,

uma melhoria na

favoráveis,

Requerimento

plenário, que

infraestrututã,

nenhum voto do

Requerimento Sr.

Prefeito Municipal Antônio Mauricio Pinheirolucá solicitando uma passagem molhada para a

comunidade de Morada Nova. 09 votos favoráveis, nenhum voto desfavorável e nenhuma

Marcos Ferreira de Almeida) a escrevi. Í

0

Serafim do Ó Pitho

Tárcid,o Frartcisco de Lima Baia

3

Vice-Presidente:

autoria do Vereador Ivancelio do Sindicato, solicitar após ouvir do plenario, que

noite a todos e uma boa semana. Nada mais havendo a tatar, o Presidente declarou

a Sessão, a qual deverá lida e assinada por quem de direito, eu

a escrevi (SocorroJ
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L" Secretário: À,"Ç*r» G6t)ffi.*^ l&* L sil*^
Antônio Giovani Alves da Silva

Absolon de Carvalho
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Vereador:

Francisco

Ivancelio Canuto
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José [Jlisses Bastos Guanabara

Lourival Barreto Braga Iunior
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Márcia Lima de Oliveira Freire
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Vereadora:

Antônio Audir Carmo de Souza
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Vereador:
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